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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Geachte lezer, ouder, sympathisant of liefhebber van de betere lectuur, 

Ook de redactie heeft uiteraard haar zegje in de laatste editie van het flopke voor dit werkjaar! De 

redactie zorgt elk trimester voor een flopke waardoor u op de hoogte bent van het reilen en zeilen in 

de chiro, waarvoor nogmaals dank aan Thijs, Jonas, Miel en Maxim voor het verzorgen van de flopkes 

dit jaar! 

Binnenkort gaan we dus weer op kamp, het absolute hoogtepunt van het jaar. Tien dagen genieten 

van het (hopelijk) mooie weer, alles doen wat thuis misschien niet mag, je grenzen verleggen, je 

vrienden toch nog wat beter leren kennen, dingen eten die je thuis misschien nooit eet maar waarvan 

je achteraf denkt: ‘Tiens, dat mag moeder ook wel eens klaarmaken!’, een klein beetje bang zijn tijdens 

een nachtspel, maar daarna gezellig genieten van een pannenkoek en een tas warme chocomelk op 

de kampplaats, geheimen delen tijdens de platte rust of stiekem toch eens een traantje wegpinken bij 

het missen van uw lieveken, het kan allemaal op kamp!  

Daarnaast zijn er tijdens die tiendaagse ook momenten waar we samen toch even alles aan de kant 

leggen en samen even kort nadenken. Denk maar aan de groepsvormende bezinning na familiedag, 

waar alle vetes die op die dag ontstonden weer worden bijgelegd, of het zingen van ‘Wees gegroet o 

sterre’ bij het kampvuur. Ook de zangstondes tijdens het kamp dragen bij aan het 

samenhorigheidsgevoel waarvoor Chiro toch staat. Iedereen is gelijk (meest uitgedrukt door het 

uniform uiteraard), vriendschap en verdraagzaamheid dragen we hoog in het vaandel! 

Na dat ongetwijfeld prachtige kamp moeten we uiteraard onze blik al richten op het volgende 

werkjaar. We nemen afscheid van leider Martijn, die wegens een stap hogerop in zijn voetbalcarrière 

helaas geen tijd meer kan vrijmaken voor de chiro. Bij deze bedanken we hem voor zijn inzet als lid, en 

voor zijn twee jaar in de leiding waar hij bij de rakkers altijd het beste van zichzelf gaf! Welgemeende 

dankjewel Martijn! 

Maar, niet getreurd, ondertussen staat een quasi volledig nieuwe leidingsploeg te popelen om er 

volgend jaar opnieuw in te vliegen. De aspi’s die jullie waarschijnlijk wel vaak horen met gezangen over 

hun held ‘Zanger Geert’ of gewoon hun luidruchtige gepraat, geroep en gelach, komen volgend jaar 

met een groot deel de leidingsgroep versterken! Velen van jullie maakten al eens kennis met hen door 

de afdelingsdag die in de loop van het jaar plaatsvond. Zij zullen er ongetwijfeld alles aan doen om 

jullie ook volgend jaar elke zondag te entertainen. 

Bij deze willen wij namens de redactie jullie nog veel succes wensen bij het einde van de examens, om 

daarna hopelijk thuis te komen met een goed rapport, en daarna twee maanden te kunnen genieten 

van zon, plezier en Chiro! 

 

Met Literaire Groet, 

De redactie! 
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 
Beste leden, ouders en sympathisanten 

Aangezien traditioneel in het flopke een tekstje geschreven wordt door de groepsleiding mag dit in 

deze kampeditie niet ontbreken.  

Het is alweer zover, een periode met de nodige spanningen voor: 

- De leiding: die opnieuw een fantastisch kamp zal voorbereiden 

- De leden: die met terechte hoge verwachtingen verlangen naar een 10-daagse om nooit te 

vergeten 

- De ouders: die hun zoon 10 dagen toevertrouwen aan de leiders 

De ouders willen we graag van harte bedanken voor het vertrouwen elk jaar opnieuw. Niet alleen het 

vertrouwen is van groot belang maar ook de talrijke aanwezigheid op onze geslaagde kasacties. 

Graag wil ik hierbij reclame maken voor de bezoekdag op 22 juli. We weten dat Patignies niet bij de 

deur ligt maar de kampplaats is zeker een bezoekje waard.  

Verder willen we met de groepsleiding nog het volgende kwijt over het komende kamp:  

G: Gemotiveerde leidingsploeg 

R: Reusachtig kampvuur 

O: Overheerlijke maaltijden en niet te vergeten de desserts!  

E: Eten van al dat lekkers tot je er bij neervalt 

P: Propere kleren een rariteit laten worden naarmate het kamp vordert 

S: ‘Sleiren ip brune zjeipe’ 

L: Leiders dit jaar (wel eens) laten genieten van de platte rust  

E: Eerlijk duurt het langst, ook tijdens familiedag?!? 

I: Intact terugkeren na tien dagen avontuur 

D: Druk programma 

I: In elk spel je beste beentje voor zetten 

N: Nooit het hoofd laten hangen 

G: Genieten tien dagen lang! 

We hopen oprecht dat we aan al deze doelstelling kunnen 

volstaan. Dit doen we niet alleen met de leidingsploeg! 

Hiervoor hebben we ook de koks en kampleider Jurgen, zonder 

wie deze tiendaagse niet mogelijk zou zijn.  

Hopelijk mogen we jullie allen verwachten op kamp of op de 

bezoekdag! 

 

Vele chirogroeten van de groepsleiding! 

Maxim Goethals 0495 488176 

Miel Oosthuyse 0477 837257 
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WOORDJE VAN DE KAMPLEIDER 
Beste leden, ouders, sympathisanten, lezers, … 

Ook dit jaar ben ik verheugd te mogen kampleider zijn van deze groep jongeren die het gaat 

waarmaken in Patignies. 

Na heel wat jaren op kamp te zijn gegaan wil ik jullie mijn geheim delen om het een tof/spetterend 

bivak van te maken. 

Ik ga al jaren op kamp en ik neem dit jaar mee: 

 Korte broeken, want is altijd zomers weer! 

 Warme trui, want ’s nachts kan het koud zijn in het bos! 

 Mijn rugzak, dat is nu eenmaal makkelijk 

 Vers ondergoed, want dat is in ieders belang! 

 Goede stapschoenen, nodig bij lange wandeltochten. 

 Een kompas, zo raak je altijd op je bestemming. 

 Mijn uniform, dat versterkt de gemeenschap. 

 Mijn fluitkoord, want ook dit jaar moet er terug verzameld worden 

 Mijn hoedje, zo herkent iedereen me! 

 Mijn inspiratie, om spelletjes in elkaar te steken! 

 Mijn stem, om te zingen! 

 Mijn verdraagzaamheid, want het is ook wel eens zoals je het niet wilt. 

 Mijn mes, want daarmee kan je patatten schillen en nog zoveel meer… 

 Voldoende kousen, warme voeten zorgen voor een warm lichaam 

 Mijn slaapzak en matras, een goeie nachtrust is belangrijk om 10 dagen lang het beste van 

jezelf te geven 

 Mijn honger, want het eten op kamp is lekkerder dan waar ook ter wereld!! 

 Mijn woordenboek, handig als je de plaatselijke taal niet machtig bent. 

… 

 … en dit jaar neem ik voor het eerst Elien mee , omdat ik niet graag brieven schrijf! 

Nee deze lijst is niet compleet… het is een aanzet om een fantastisch kamp te beleven. De rest wordt 

door jullie, de leiding & kookploeg voorzien.  

 

Verder wil ik ook dit jaar terug voor iedereen 

paraat staan. Van de sloeber die de held is 

tijdens een spel, tot de aspi die het even moeilijk 

heeft! Trek maar aan mijn broek bij om het even 

welk probleempje, opmerking of suggestie… 

Speelse, enthousiaste groeten, 

Jurgen  
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WOORDJE VAN DE KOOKPLOEG 
Misschien wel de belangrijkste schakel op kamp is de kookploeg. Elke dag zetten zij zich in om voor 

jullie heerlijke gerechten klaar te maken, staan ze klaar wanneer met hun EHBO-kist wanneer iemand 

een wonde heeft opgelopen, of zijn ze een luisterend oor. Ook zij krijgen hun zeg in het kampflopke! 
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PRAKTISCHE INFO 

 Het kamp gaat dit jaar door van (18)21-31 juli!  

 

 Kerels en Aspi’s  dienen hun fiets binnen te brengen om op défaults te laten controleren op 

woensdag 15 juli tussen 18u en 20u.  Toppers op 17 juli om 19u. 

 

 Toppers, Kerels en Aspi’s brengen hun valiezen binnen op vrijdag 17 juli tussen 18u en 20u 

 

 Voor sommige afdelingen is de regeling nog wat verschillend: 

o Sloebers, Speelclub en Rakkers komen op de bezoekdag (samen met de ouders) op 

woensdag 22 juli.  

o Toppers gaan door met de trein op 21 juli.  

o Kerels en Aspi’s vertrekken enkele dagen vroeger met de fiets op voorkamp (af te 

spreken binnen de afdeling). 

o Sloebers gaan op kamp tot 28 juli, keren dan terug naar huis met de trein en kunnen 

aan het station van Lichtervelde opgehaald worden om 16u30. 

 

 De bezoekdag gaat dus door op 22 juli.  

o Vanaf 12u staan wij klaar om u te ontvangen. 

o Info om in te schrijven voor de bezoekdag en bijhorende BBQ is te vinden op de 

bezoekdag-pagina. 

o Om 18u wordt u vriendelijk gevraagd de kampplaats te verlaten zodat het eigenlijke 

kamp kan beginnen. 

 

 Iedereen (behalve de sloebers dus) keert terug op 31 juli met de trein.  Terugkomst normaal 

voorzien om 16u30 aan het station van Lichtervelde. 

 

 Valiezen kunnen opgehaald worden op 31 juli , vanaf 17u aan het heem. 

 

 In het kampgebouw zijn geen bedden voorzien! Dat wil dus zeggen dat sloebers tot en met 

rakkers hun eigen veldbed of luchtmatras dienen mee te brengen! 

 

 Kampadres: Chirojongens Sint-Paulus Lichtervelde, (naam ontvanger) 

  Rue de Malvoisin 24,  

  5575 Patignies 

   

 

 Gelieve alles te naamtekenen zodat alles terug meegaat naar huis! 

 

 Bij noodgevallen dient er gebeld te worden naar Jurgen Cools (0479/579953) of Miel 

Oosthuyse (0477/837257) 
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BEZOEKDAG 
Voor jullie stoere motards organiseren wij natuurlijk ook dit jaar de bezoekdag waar u kan genieten 

van onze heerlijke BBQ! 

 

Bezoekdag: woensdag 22 juli 2015 

Welkom vanaf 12u 

(Bij extreem warme temperaturen is het zeker niet verboden om een parasol mee te brengen, 

kwestie van in alle comfort te kunnen genieten van de BBQ!) 

Inschrijven verplicht voor woensdag 15 juli 

Dit kan via mail: tuur.oosthuyse1@gmail.com of via 0477/853645 

Overschrijven op rekeningnummer:  BE23 7775 0951 3491 

met de volgende vermelding: 

"BBQ bezoekdag – familie x - aantal volwassenen - aantal kinderen" 

Kostprijs +12jaar: 12 euro 

Kostprijs -12jaar: 8 euro 

Deelnemers aan het kamp hoeven niet te betalen, enkel dagbezoekers dus! 

Deuren sluiten om 18u, dan gaat het langverwachte kamp van start! 

  

mailto:tuur.oosthuyse1@gmail.com


9 
 

BETALING KAMP 
Zo’n tien dagen op kamp gaan heeft natuurlijk ook wel zijn prijs. Ook dit jaar opnieuw vragen wij voor 

de afdelingen van speelclub tot aspi’s 140€. De sloebers betalen 120€. Voor die prijs krijgen ze 10 

dagen vol plezier en onvergetelijke momenten, heerlijke maaltijden bereid door de kookploeg, het 

gebouw ter beschikking enz…  

Gelieve dat bedrag over te schrijven op volgend rekeningnummer (graag tegen 11 juli):  

BE23 7775 0951 3491 

Kamp Patignies – naam kind 

Dank u wel! 

De leidingsploeg. 
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ROUTEBESCHRIJVING 
Heden ten dage beschikt iedereen wel over een GPS of een GSP(Geplooid StadsPlan), maar voor wie 

nog graag eens op de oude manier de weg naar de kampplaats vindt, bij deze de routebeschrijving! 
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VOORSTELLING KAMPTHEMA 
“De Bendes van Patignies” 

In het kleine maar pittoreske Patignies, wordt de plaatselijke bevolking zo halfweg juli opgeschrikt door 

de komst van twee rivaliserende motorbendes die hun kampen daar voor enkele dagen vestigen. De 

bende MC Hammer (beter bekend als “The Black Pirates”) verdient ongelooflijk veel geld door haar 

handel in zoetigheden. Het recept dat ze hiervoor gebruiken moet uiterst geheim blijven voor hun 

concurrenten “The Brownie Bears”. Via allerlei listen proberen die laatsten het recept te pakken te 

krijgen, maar dit leidt tot onvermijdelijke conflicten met The Black Pirates. Meer verklappen we niet 

en zullen jullie gedurende het kamp wel te weten komen. Hieronder volgt nog een korte voorstelling 

van alle personages! 

POLITIE 
KURT BULLINCK (STAN DE MEULENAERE) 

Kurt is chef van de wijkagenten bij de politie van Patignies, hij was op weg om een grote carrière uit te 

bouwen, maar verloor door een heldhaftig gevecht een deel van zijn vingers. Gefrustreerd en 

teleurgesteld omdat hij zijn carrière niet helemaal zal kunnen plannen zoals hij dat wilde speelt hij 

maar al te graag zijn frustraties uit tegen Pascal. Hij vindt het dikwijls moeilijk om beslissingen te nemen 

en laat dan maar alle vuile taakjes over aan Pascal, wat niet altijd de juiste beslissing zal blijken te zijn… 

PASCAL PLOVIE (BRENT CREVITS) 

Pascal is de goedgelovige assistent van Kurt Bullinck. Hij denkt niet al te graag na, maar is wel een 

harde werker. Naïef als hij is, voert hij quasi alle opdrachten die Kurt hem geeft verkeerd uit. Hij ziet 

zijn fouten niet in en dat leidt soms tot hevige discussies met Kurt. Maar juist omdat Pascal zo’n simpele 

ziel is zou hij wel eens zonder het te weten de strijd tussen de twee motorbendes zomaar kunnen 

oplossen… 

MC HAMMER (THE BLACK PIRATES) 
WALTER DE WITTE (TUUR OOSTHUYSE) 

Walter is het meesterbrein achter de formule voor de alom gegeerde snoepjes. Hij zette zijn studies 

voor chemieleerkracht zelf stop en besloot zich volledig te focussen op het maken van de formule. 

Hoewel hij geen diploma heeft is hij een geniaal chemicus, met ook een minder kantje… Hij leidt 

namelijk aan het syndroom ‘Knokke Le Zoute’, wat dat is zal wel snel duidelijk worden. Maar Walter 

geldt wel als een vaderfiguur voor de wispelturige tweeling, en ondertussen houdt hij ook Kyartan in 

de gaten, want die is volgens Walter niet zo koosjer, benieuwd tot welke vetes dit binnen MC Hammer 

zal leiden… 

JESSE “ROCKET” VAN ROOSE (MAXIM GOETHALS) 

Jesse is de rechterhand van Walter. Hij is student chemie, maar ook verslaafd aan snoepjes. Hij heeft 

een zware jeugd gehad en vindt nu eindelijk wat rust nu hij samen met Walter aan de snoepjes kan 

werken. Hij probeert op allerlei manieren van zijn snoepverslaving af te raken, maar slaagt daar 

eigenlijk niet in. Daarnaast houdt hij van rappen en loopt in zijn vrije tijd vooral in veel te grote kleren, 

zoals het een echte rapper betaamt. Samen met zijn broer James hangt hij dan wat rond… Ook Jesse 

heeft een duistere achtergrond volgens Walter en is ook hij met louche zaakjes bezig… 
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JAMES “ROCKET” VAN ROOSE (THIJS VANDEPOELE) 

James is de oudste van de tweelingbroers. Hij zou zich over zijn jongere broer moeten ontfermen, maar 

houdt zich daar eigenlijk niet mee bezig. Hij en Jesse dragen voortdurend dezelfde kleren en zijn overal 

samen te vinden. James moet na de productie van de snoepjes zorgen dat alles zo snel mogelijk 

verkocht geraakt voor hij door de politie opgepakt wordt. James heeft ook een grote liefde voor alles 

wat met rap te maken heeft, en droomt er dan ook van om een professionele rapcarrière uit te 

bouwen. Soms raakt de verkoop van de snoepjes hierdoor in het gedrang, benieuwd of James alles kan 

blijven combineren…  

KYARTAN “CAESSTECKERE” DECAESSTECKER (LENNERT DECOCK) 

Kyartan heeft een donkere huidskleur en is een beetje het kneusje van MC Hammer. Hij moet alle vuile 

zaakjes oplossen en krijgt daar stilaan genoeg van. Soms helpt hij James met het verkopen van de 

snoepjes. Hij is hierin een meester in het beliegen en bedriegen van zijn klanten. Hij licht hen 

voortdurend op en houdt er ook van om geregeld van alles en nog wat te stelen. Door z’n extreem laag 

IQ zou Kyartan wel eens ongewild de sleutel van het hele mysterie in handen kunnen hebben… 

PATRICK “PATSE” VAN DEN BREEBOST (MARTIJN VERBRUGGE) 

Patrick is de cafébaas van het stamcafé “De Bronzen Peer” van The Black Pirates. Patse voert een 

bikkelharde concurrentiestrijd met Benny Denayer om het beste café van de streek. Hij is een met zijn 

motorbende en verdedigt hen dan ook waar dat nodig zou zijn. Hij drinkt zelf ook graag eentje en gaat 

dan ook soms op de vuist met ambetante tooghangers. Verder heeft Patrick ook een ferme toogzweer 

waar hij moeilijk vanaf geraakt, wanneer iemand de spot drijft met zijn rondingen wordt hij direct 

hardhandig het café uitgezet, maar voor de rest is Patrick een vriendelijke, aimabele man, zo lijkt toch… 

THE BROWNIE BEARS 
BILO BALLINX (MIEL OOSTHUYSE) 

Bilo is de autoritaire leider van de Brownie Bears. Hij duldt weinig tegenstand en wil dan ook alles 

alleen beslissen. Uiteindelijk neemt hij altijd de verkeerde beslissing en ziet hij zijn fout altijd te laat in. 

Dan moet hij beroep doen op Zack om de kolen uit het vuur te halen. Bilo broedt voortdurend op een 

plan om het recept van de snoepjes te stelen, maar slaagt daar eigenlijk nauwelijks in. Hij wordt ook 

voortdurend gestalkt door Bilge Brackx die stiekem wel een oogje lijkt te hebben op hem, maar is Bilo 

niet voor de andere kant? 

ZACK BAELE (JONAS VANDEPOELE) 

Zack is de handlanger van Bilo, maar krijgt weinig tot geen inspraak van de leider. Uiteindelijk moet 

Zack altijd de vuile zaakjes oplossen en daar krijgt hij stilaan genoeg van. Na vele mislukte acties van 

Bilo komt Zack dan toch met een geniaal plan dat niet lijkt te kunnen mislukken, maar gevaar en toeval 

schuilen altijd om de hoek… Alsof dat nog niet genoeg is heeft Zack eigenlijk ook stiekem een oogje op 

Bilge maar die schenkt alleen haar aandacht aan Bilo. 

BILGE BRACKX (ARNE DE BUCK) 

Bilge is een Turkse inwijkelinge die geen diploma en geen werk heeft, maar wel is toegelaten tot de 

motorbende van de Brownie Bears. Bilge houdt zich eigenlijk niet bezig met de hele handel in snoepjes 
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en wil vooral de aandacht van Bilo. Ze staat wild van de leider van de Brownie Bears, maar lijkt op 

weinig aandacht te kunnen rekenen van Bilo. Ondertussen moet ze maar niets weten van Zack en 

tracht ze hem voortdurend te negeren.  

MOUSTAFA SHAAN (SIMON GRYMONPREZ) 

Deze Belg van Turkse origine is goed bevriend met Zack Baele. Hij is enorme aanhanger van de Islam 

en dreigt dan ook voortdurend zijn bomgordel te laten ontploffen. Als blijkt dat hij samen met Zack 

een plannetje smeedt om Bilo van de troon te stoten als leider van de Brownie Bears schiet dat in het 

verkeerde keelgat bij Bilo. Hij komt het plannetje net op tijd ter ore door een onbekende bron. Dit leidt 

tot een enorme ruzie tussen Bilo en Moustafa, die wel eens bloedige gevolgen zou kunnen hebben… 

BENNY “TEDDYBEER” DENAYER (STEVEN CORTVRIENDT) 

Benny is eigenaar van het stamcafé “De Bruine Kroeg” van de motorbende Brownie Bears. Hij doet 

alles om zijn zaak goed te doen draaien en voert een bikkelharde strijd met Patrick om het beste café 

van de streek te hebben. In De Bruine Kroeg heerst altijd een gezellige sfeer, Benny is vriend van al 

zijn klanten en geeft zeker geen commentaar op dronken klanten. Hij wil zich wel wat integreren in 

de motorbende, maar dat loopt niet altijd van een leien dakje… 

KEVIN GLETSERS  

Kevin is zowat het duiveltje-doet-al binnen de Brownie Bears. Hij wordt opgeofferd om alle vuile 

taakjes te doen, maar heeft daar kennelijk geen probleem mee. Hij offert zich graag op voor het belang 

van de motorbende. Ondanks zijn anonieme rol binnen de Brownie Bears kan hij wel eens onverwachts 

in aanraking komen met de louche zaakjes die de ronde gaan in Patignies. Benieuwd wat zijn rol daarin 

zal zijn… 

OVERIGE RANDFIGUREN 
CARLOS “ THE GODFATHER “ PAEPE (TOM VERVAELE) 

Carlos is oud-burgemeester van Patignies en vindt het allesbehalve aangenaam dat zijn dorp wordt 

opgeschrikt door die vervelende motorbendes. Samen met zijn handlanger Haldis Laschaise probeert 

hij de orde te herstellen. Dit loopt allesbehalve gesmeerd en naarmate het verhaal vordert moet Carlos 

dan ook drastischere stappen ondernemen. Zijn levenswijsheden zijn een enorme inspiratie voor 

Haldis die met plezier de taken voor “The Godfather” uitvoert. Benieuwd of deze twee de orde kunnen 

herstellen… 

HALDIS LACHAISE (JURGEN COOLS) 

Haldis Lachaise is de trouwe handlanger van Carlos. Hij hoopt door de connecties van Carlos toch nog 

een plekje in de gemeenteraad van Patignies te versieren, maar al snel blijkt dat ijdele hoop. Hij beslist 

dan maar om zich samen met Carlos te buigen over de onrusten in het dorp. Het is natuurlijk de vraag 

of Haldis wel het hele verhaal loyaal zal blijven aan Carlos, of hij misschien zijn eigen weg gaat in het 

verhaal, we zullen zien! 
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VOORSTELLING KAMPPLAATS 
Dit jaar gaan we dus op kamp in het pittoreske Patignies, diep in de provincie Namen. De leiding 

bezocht de kampplaats al in maart en kan jullie al verklappen dat er zeker genoeg speel- en ravotruimte 

zal zijn! Om jullie al een klein voorsmaakje te geven van de kampplaats, hieronder al enkele foto’s! 

 

 
Het zéér grote speelterrein! 

Een van de drie slaapzalen. 
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De achterkant van het kamphuis! 

Leider Thijs testte de keuken 

en zag dat het goed was! 

De tweede van in totaal 3 

slaapzalen. 
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WIE GAAT ER MEE OP KAMP? 
Sloebers: 
Tuur Oosthuyse:      Jonas Vandepoele: 

        

Speelclub:         Helden: 
Arne Debuck:           Tom Vervaele:  

 

Rakkers: 
Martijn Verbrugge:     Brent Crevits: 
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Toppers: 
Steven Cortvriendt:     Lennert Decock: 

        

Kerels: 
Thijs Vandepoele:     Stan Demeulenaere: 

           

Aspi’s: 
Miel Oosthuyse      Maxim Goethals 
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SLOEBERS 
Beste sloebers, beste ouders 

Het paasflopke is nog naar maar net uitgekomen en hier is het kampflopke al! 

Dit is ook ons laatste boekje van dit werkjaar (OOOOOOOOOH ). Dit betekent 

ook het einde van een megafantastich uber mooi werkjaar! Uw leiders vonden 

het alvast een topjaar, hopelijk jullie ook?  

Gelukkig is het nog niet gedaan, want er komt nog een superformidastisch 

kamp op ons af. Leider Tuur en leider Jonas zien het alleszins zitten! 7 dagen 

gek doen, 7 dagen spelletjes spelen, 7 dagen op kamp gaan!  Het kamp zal dit 

jaar doorgaan van 22 tot 28 juli.  

Het kamp zal doorgaan in het alom bekende Patignies. Deze grootstaat is 

gelegen in de Ardennen, nabij Rochefort. Dat wil zeggen dat jullie  beste frans 

naar boven gaat mogen halen! 

Het kampthema dit jaar is “ bendes van Patignies”, Dat beloven 7 spannende, 

stoere dagen te worden op kamp!  

 

Vele stoere groetjes van Tuur en Jonas! 

0491594220 ( Jonas) 

0477853645 (Tuur) 

 

 

 

Als er nog vragen zijn over het kamp, aarzel dan zeker niet om uw leiding te 

contacteren! 
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SPEELCLUB 
Dag speelclubbers! 

Jammer genoeg zit het jaar er al weer op! Jullie hebben af en toe eens een nieuw gezicht gezien als 

leider, maar die ging na een tijdje ook weer weg … Wat natuurlijk niet ideaal was voor jullie of voor 

mij. Maar dat heeft er natuurlijk niet voor gezorgd dat ons jaar minder goed was! Hopelijk vonden 

jullie het een even leuk jaar als mij??? 

Maaaaar! Het is natuurlijk nog niet HELEMAAL voorbij, want we hebben nog ons spetterende kamp, 

en geef nu toe, daar kijken we toch allemaal naar uit vanaf de startdag! Dit jaar zitten we terug in het 

Franssprekende  deel van ons Belgenlandje, namelijk in het dorpje Patignies. Er wonen slechts een 

kleine 250 mensen, dus veel volk zullen we niet storen met al ons kabaal!  

Veel meer dan een bos is daar dan ook niet bepaald te zien… Maar wat hebben wij meer nodig dan 

bos en een groot plein waar we ons kunnen uitleven?  

Terwijl ik dit tekstje aan het typen ben, zou ik veel beter aan het leren zijn voor de examens 

natuurlijk… Ik zal er dan ook mijn werk van maken om heel wat spetterende activiteiten voor te 

bereiden! Maar dit zal ik niet alleen doen, want jullie krijgen weer enkele leiders@interim, zodat ik 

wat gespaard blijf gedurende het kamp natuurlijk ;-) Wie dat zal zijn, houd ik nog even geheim, maar 

het is/zijn geen onbekende(n)!  

Zoals ik al zei maakt Patignies deel uit van Gedinne, eens kijken wat wikipedia ons  daarover te 

vertellen heeft.  

Gedinne is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt 

ongeveer 4.500 inwoners. Op het grondgebied van de gemeente, op de grens 

met Frankrijk bevindt zich de Croix Scaille, het hoogste punt van de provincie Namen. 

De Devoonse etage Gedin(n)ien (Lochkovien) is naar de plaats vernoemd. 

Geboren (Wie kent ze nu niet !?) 

Théodule Poncelet (1836-1909), senator 

Adelin Clotz (1892-1977), senator en schepen voor de Belgische Socialistische Partij (BSP) 

Joseph Gillain (1914-1980), striptekenaar (Jijé) 

Bezienswaardigheden (jaja u leest dit goed!) 

De Tour du Millénaire was een 43 meter hoge uitkijktoren op het plateau van de Croix Scaille, het 
hoogste punt in de omgeving (503 m), die het landschap domineerde. Wegens houtrot in de 
zomer van 2009 afgebroken. De toren is gerenoveerd en de houten steunpalen zijn door ijzeren 
balken vervangen waardoor deze toren weer toegankelijk is. 

Zoals u ziet, weer een hele hoop kennis waar u totaal niets mee bent! Misschien komt het u ooit 

eens van pas op één of andere quiz ;-) 

Ik kijk alvast uit naar het kamp, hopelijk jullie ook! 

Hoogachtend, uw leider  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Namen_(provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Croix_Scaille
http://nl.wikipedia.org/wiki/Devoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lochkovien
http://nl.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odule_Poncelet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelin_Clotz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jij%C3%A9
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tour_du_Mill%C3%A9naire
http://nl.wikipedia.org/wiki/Croix_Scaille
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RAKKERS 

Beste rakkertjes, 
Hierbij het laatste flopke van dit chirojaar OOOOOH!!!  

Maar niet getreurd want dat wil dus ook zeggen dat het kamp 

ook weer dichterbij komt JOEPIE DE POEPIE!!! Hopelijk 

vonden jullie het voorbije jaar al leuk. Maar dan ben je nog 

niet met deze 2 leiders mee geweest op vakantie. We 

beloven jullie ons best te doen om jullie een super leuk kamp 

te bezorgen. Maar we sluiten natuurlijk eerst af met een 

uitstap naar Plopsaland op 28 juni. Hopelijk komen jullie 

massaal af om een super sfeer te creëren en maken we er 

een spetterende dag van. Ook nog succes met de examens en 

tot op kamp en Plopsaland mannekeus  

Dikke kussen en knuffels van jullie leiders xxx 

 

 

 

 

Bij vragen kun je ons contacteren via deze nummers  

 

 

 

 

Martijn Verbrugge : 0471 47 27 11                    Brent Crevits : 0470 69 35 37 
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MIDDLE OF THE FLOP 
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TOPPERS 
TOPPERS  WE ARE ONE TEAM 
Dag enthousiaste toppers! 

Jammer maar helaas, het chiro-jaar zit er bijna al weer op! Hopelijk hebben jullie je goed geamuseerd 

en zul je volgend jaar het nieuwe chiro-jaar met een glimlach beginnen.  

MAAR!! Het chiro-jaar is natuurlijk niet volledig zonder een kamp! Dus dit jaar is er natuurlijk weer 

een chirokamp! Wij zullen ervoor zorgen dat jullie deze 10 dagen nooit zullen vergeten! Tien dagen 

zonder zagende ouders, zonder ambetante broer(s) of zus(sen), zonder een kat die je volkrabbelt, 

zonder een hond die heel de tijd blaft, zonder oma’s en opa’s die natte zoentjes komen geven, 

zonder zagend lief (indien je deze al hebt :p) maar ook zonder playstation en computer. Jullie zullen 

dit allemaal zeker niet missen op kamp want het zal BEESTIG worden! Het worden 10 dagen met 

plezier, lachende momenten, wie weet zelf wenende momenten (van geluk natuurlijk) en een super 

leuk kampthema!!  

Oei het kampthema?? Waarover zal het dit jaar gaan??  

Wel, dit jaar gaat het kampthema over rivaliserende motobendes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn er klaar voor!!  
TOPPERLEIDING 

Lennert: 0474 12 72 52 

Steven: 0477 94 10 27 

BELANGRIJKE INFO:  

Zakgeld: 40 euro  

Vertrekken:  

 Datum: 21 juli  

 Hoelaat?: 8u15 

 Plaats: Station Lichtervelde  

 

Fiets vooraf laten controleren!  

 Extra binnenband 

meebrengen  

 Binnenbrengen van fiets op  

17 juli tussen 18u-20u 

 

Valies binnenbrengen 

 Datum: 17 juli 2015 

 Hoelaat?: 18u- 20u  

 

Eten meebrengen  

 Gelieve een maaltijd voor de 

middag meebrengen want 

we zitten lang op de trein  



24 
 

KERELS 
Juwww Kerels, 

Jowjowjojowww, Hier zijn we weeeer. Maar dit helaas voor de laatste keer :/. Het is alweer zo ver 

het einde van het chirojaar komt in zicht ( oooooohhhhhh ) maar niet getreurd er komt nog steeds 

een super tof kamp aan!! ;) De leiders zijn momenteel nog druk in de weer om van het kamp een 

super ervaring te maken! We hopen dus ook dat jullie allemaal met volle goestink mee vertrekken 

met ons. Vanaf de Kerels wordt er op voorkamp gegaan, en dit is dit jaar niet anders!! Smout dus 

maar al goed julder kitten in en zet jullie bike (lees: fiets) maar op en top in orde! Laat ook niet om 

eens een uurke te gaan cruizen op je bike om een beetje te trainen ;). (meer info volgt nog ;)) 

Hopelijk komen we niet veel problemen tegen onderweg naar en in Patignies (de Kamplaats). Want 

naar verluidt is deze gemeente de thuishaven van 2 rivaliserende motorbendes (bikemotor ej em), 

We zullen dus vol spanning moeten leven om te zien hoe dit afloopt!! Want het kampthema dit jaar 

zal zijn : ‘De bendes van Patignies’. Dus haal jullie zwarte leren jasjes en broeken maar boven en zet 

de Harley Trapson maar uit!!! 

We zullen ook nog eens terugblikken op het voorbije jaar. Ik (thijs) denk dat ik in naam van het 

leidingsduo mag spreken dat dit jaar voor ons best wel super was! En dat komt allemaal door jullie! 

Zonder jullie aanwezigheid in de chiro zijn wij niets! Dus echt wel bedankt gasten dat jullie dit jaar 

zoveel mogelijk zijn gekomen! Ik denk dat jullie junder ook wel hebben geamuseerd ! 

 

Bedankt voor dit jaar gasten! We zullen er nog een mooi eind aan breien op kamp!!  

 

Met zonnige groeten, 

Jullie allerliefste leiders,  

 

Kurt Bullinck (Stan) en James “Rocket” Van Roose (Thijs) 

 (voor meer info contacteer Thijs (0494/75 43 63) of Stan (0499/41 92 52))  
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ASPI’S 
Gegroet Aspiranten, 

Bij deze alweer het laatste afdelingstekstje van dit werkjaar. Lees en geniet! 

We schrijven zondag 7 juni, 12u32. Mezelf zit aan zijn bureau, lezende hoe Polen zich trachtte te 

bevrijden van de Duitse bezetting tijdens de opstand van Warschau in 1944. Bij deze reeds denkende 

aan het nakende kamp en wat voor een onvergetelijke ervaring dat weer zal zijn! Ondertussen wat 

over en weer gechat met Miel over zaken die nog geregeld moeten worden voor het kamp. Voor dat 

kamp is reeds een heus spel uitgedokterd dat u ongetwijfeld bekend in de oren zal klinken wanneer 

het u wordt uitgelegd! When that will happen laten we u wel nog weten.  

Voor jullie is dit ook het laatste kamp als lid. Volgend jaar maken jullie de stap naar het leiding-zijn en 

gaat een totaal nieuwe wereld voor jullie open. Nog 1000 keer meer met de chiro bezig zijn dan nu, 

het eerst moeten voorbereiden van activiteiten vooraleer de lokale Lichterveldse economie te 

steunen, met nog meer verantwoordelijkheden moeten omgaan, noem maar op… Daarom willen we 

van dit laatste kamp als lid voor jullie ook wel een onvergetelijk kamp maken, zodat jullie later 

mijmerend kunnen terugkijken op dat mooie aspi-jaar.  

Wanneer we nog wat verder mijmerend terugkijken kunnen we toch terugblikken op een geslaagd 

jaar. Ik herinner me nog levendig die zomeravond, vroeg in september, toen Miel en mezelf met een 

brouwsel van de heer Vandeginste in de hand, ons afvroegen hoe we jullie dit jaar wat konden 

uitdagen. En eerlijk, toen we op het idee kwamen om jullie een Vlaamse schlagerzanger te laten 

uitnodigen in Lichtervelde, hadden we nooit kunnen denken dat jullie dat zouden kunnen realiseren. 

Na het schlagerconcert kregen we ongelooflijk veel positieve reacties en werd mij vaak de vraag onder 

de neus geschoven of we dat volgend jaar niet opnieuw zouden organiseren. Daarvoor van 

onzentwege nogmaals een dikke proficiat!  

Dan rest ons niet veel meer dan jullie een mooi einde van de examens te wensen om daarna 

reikhalzend uit te kijken naar het kamp!  

 

  

Geert is love, 

Geert is life! 

 

Met Oprechte 

Groet, 

Miel en Maxim 
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EEN DAG OP KAMP 
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DE KLASSIEKER: WAT MOET ER AL IN DE 
VALIES? 

Maar eerst enkele belangrijke aandachtspunten: 

1. Alles naamtekenen! Van de kleinste handdoek tot de grootste tandenborstel. Zo voorkomen we 

heel wat zoekwerk op kamp en heel wat vuilniszakken met gevonden kledij na het kamp. 

2. Voor de kleinsten: steek de kleren per dag in een zakje. 

3. Probeer alles in 1 valies te steken. Hang geen zakjes of tasjes aan je grote valies. Dat vormt 

gegarandeerd miserie op de camion en achteraf bij het uitladen. 

4. Iedereen die een fiets meebrengt, moet die op voorhand in orde brengen! Dat voorkomt tijdverlies 

op kamp. Breng ook een reserveband mee… je weet maar nooit. 

5. Zakgeld: wordt afgesproken binnen de afdeling. 

 

Kledij 

- Voldoende spelkledij (zeker 6 T-shirts en 6 korte broeken) 

- Ondergoed voor minstens 10 dagen 

- Voldoende sokken voor minstens 10 dagen 

- 3 paar dikke kousen 

- 2 warme truien 

- 1 lange broek 

- Je regenjas 

- Je zwemgerief: neem best een gewone zwembroek én een badmuts mee. 

- Stevige (stap)schoenen 

- Een paar versleten schoenen 

- Laarzen of waterschoenen 

- Pet, hoed of bandana (ter bescherming voor de zon) 

 

Toiletgerief 

- Handdoeken om je af te drogen (+ grote badhanddoek) 

- Washandjes 

- Zeep 

- Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

- Kam of borstel 

- Zakdoeken 
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Slaapgerief 

- Slaapzak 

- Hoeslaken 

- Veldbed (aan te raden voor zij die in tenten slapen) of luchtmatras 

- Kussen + kussensloop 

- Pyjama 

- Pantoffels 

- De kleinsten (sloebers tot en met rakkers) slapen niet in bedden en moeten dus een  

luchtmatras/veldbed meehebben! 

 

Allerlei 

- Kleine rugzak 

- Schrijfgerief, omslagen, adressen van familieleden, postzegels. Op kamp kun je eventueel 

bij je leiders kaartjes en postzegels kopen. Voor de kleinsten kan het handig zijn om de 

adressen reeds op de enveloppen te schrijven. 

- Vanaf Rakkers: een zaklamp! 

- Vanaf Toppers: een aardappelmesje! 

- Vanaf Toppers: je identiteitskaart 

- Vanaf Toppers: fiets mee op de camion (zie praktische info) 

- Iedereen: Een drinkfles (enorm nuttig tijdens trektocht of tweedaagse!) 

WAT MOET ER NIET IN JE VALIES?! 
- Je uniform: want dat heb je aan als je vertrekt! Vanaf Rakkers is een uniform dragen verplicht. 

Chirokledij kun je aan democratische prijzen kopen in De Banier in Roeselare (Delaerestraat 16). Een 

Chirotrui kun je kopen bij de leiding. 

 

- Waardevolle voorwerpen: dat gaat kapot of dat 

raak je kwijt op kamp. Gegarandeerd! Laat 

dus al jullie uurwerken, GSM’s, laptops, Wii’s en 

MP3-spelers thuis. Of geef ze af aan je leider. 

- Medicijnen: die mag je afgeven aan de 

kookploeg of aan je leider. Laat hen zeker weten 

wanneer en hoeveel medicijnen je moet innemen. 

 

- Snoep, drank en drugs. Op kamp geldt er een 

nultolerantie! Naast het kamp ook trouwens. 
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OP KAMP GAAN IS… 
 Stutjes met ‘stierebeuter’ eten, 

 De koekjestaart op mysterieuze wijze laten verdwijnen, 

 Die vervelende elektronische apparaten eens 10 dagen met rust laten, 

 Aanschuiven voor een groot toiletbezoek na het heerlijke middagmaal, 

 Op trektocht eens zelf je eten klaarmaken, 

 Op familiedag koste wat kost willen winnen, 

 Tien dagen ten volle genieten, 

 Desserts en stukken vlees extra koesteren, 

 Op je tanden bijten tijdens het nachtspel, 

 Gletsen op bruine zeep, 

 Leren dat valsspelen soms ook spelen is ;), 

 Blij zijn dat je na een korte nacht een middagdutje kan doen, 

 Blij zijn dat je na de bezoekdag eens niet meer naar je ouders moet luisteren, 

 Op het einde de helft van je spullen bij de verloren voorwerpen terugvinden, 

 De tijd een uur terugdraaien, 

 Geen korte kousen dragen tijdens de formatie, 

 Voetballen op elk vrij moment, 

 Na de goeie maaltijd een lange wc beurt nemen, 

 Camion inladen, camion uitladen, camion inladen, camion uitladen, 

 Altijd alles geven tijdens de activiteiten, 

 Al vol zitten maar toch nog eens je bord volsmijten, 

 Je leiders plagen tijdens de platte rust, 

 Kampen bouwen, 

 Vol spanning het kampthema volgen, 

 Een gat zoeken in het familiedagspel, er geen vinden en dan maar valspelen, 

 Een nieuw record proberen te vestigen bij het zingen van de klassieker ‘6 kippen’, 

 Dit jaar opnieuw Magda missen, 

 Elke morgen vragen wat er op het menu staat, 

 Bergen patatten schillen, 

 De ‘lanse’ willen hebben bij het doen van de diensten, 

 Weinig tijd nemen om je te wassen, 

 Verschieten bij het kampvuur dat het alweer voorbij gevlogen is, 

 Stiekem snoepen meenemen en delen met de groep, 

 Vragen aan de koks waarom er zo weinig gehakt in de spaghettisaus zit, 

 Hoedje op doen om de kan water niet te hoeven bij te vullen, 

 Elke dag hopen dat er niets van jou bij de verloren voorwerpen ligt, 

 Hopen op een brief voor jou bij het afroepen van de post, 

 Niet in het team van Jerre willen zitten op familiedag, 

 Pas bij de thuiskomst merken hoe vuil je wel bent, 

 Doodgaan op de fiets maar toch doorgaan tot de kampplaats, 

 Weinig slapen en toch een overvloed aan energie hebben, 

 Afsluiten na een geweldige tiendaagse met een gigantisch kampvuur, 

 

OP KAMP GAAN IS EIGENLIJK GEWOON DE BESTE 10 DAGEN VAN HET JAAR BELEVEN! 
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KLEURPLAAT 
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SPELLETJESPAGINA 

 

 

Sudoku: 

  



32 
 

ODE AAN EEN LEIDER 
 

 

Kampleider Jürgen ziet het 
alvast helemaal zitten! 

 

“Tot in Patignies!” 


