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Woordje van de redactie 

Gegroet beste chiroleden, ouders, sympathisanten of Floppers van het eerste uur, 

 

Na een deugddoende zomervakantie met als hoogtepunt het chirokamp in Nijlen breekt een 

nieuw chirojaar weer aan. Ook dit jaar presenteren wij u ’T flopke, hoogstaande 

vakliteratuur waarin we u trachten te verblijden, maar eveneens weemoedig een traantje te 

laten wegpinken.  

In deze septembereditie zult u een terugblik naar het kamp terugvinden en blikken we ook al 

eens vooruit op de komende jaargang. Vooreerst een dikke merci aan allen die erbij waren 

en een ‘herpakt u … (Alainke) ’ aan degenen die het kamp gemist hebben. 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, en voor sommigen in onze leidingsbende is de 

tijd van gaan jammer genoeg gekomen. Wij bedanken Maxim Goethals, Benoit 

Vandendriessche en Brecht Debaene voor hun jarenlange inzet met hart en ziel binnen onze 

chirowerking. Zij geven de fakkel door aan een nieuwe generatie enthousiastelingen die ook 

wel bekend staan als de aspi’s van 2017-2018. We kunnen u verblijden met maar liefst 9, het 

ene al mooier dan het andere, nieuwe gezichten. De nieuwe leiders zijn Leander Faes, 

Wolfgang Vanpraet, Kenneth Grymonprez, Lukas Hoornaert, Aaron Gobbyn, Birger Stevens, 

Jasper Meere en Miguel Levrau en last but not least Jelle Coussement. Zij zullen ook 

uitgebreid worden geïntroduceerd in dit Flopke.  

Voorts hopen we dat elk lid in euforie verkeert bij het vernemen van z’n nieuwe leiders en 

dat iedereen de tijd van z’n leven nog enkele jaren kan verderzetten bij de Chirojongens 

Lichtervelde! 

Vriendelijke groeten 

De redactie 

Flor Vandenbroucke, Thomas Bogaert, Kobe Bruynooghe & Matthieu Hamerlinck 
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Woordje van de groepsleiding 

 

Beste leden, ouders, sympathisanten en (hopelijk zoveel mogelijk) nieuwe lezers 

 

Nijlen 2018… Het staat in alle aanwezigen hun geheugen gegrift, daar ben ik volop van overtuigd. 

Hoe memorabel was ons voorbije kamp wel niet?!? 10 fantastische dagen, die voor iedereen even 

snel voorbij vloog zoals een ‘F-16 Fighting Falcon’ (Tot 2414 km/u!)  
Jazeker, dat gevoel had ik toch alleszins. Meer dan 37°C., een geweldige stad, erg vriendelijke 

mensen, enorm lekker eten en fantastische activiteiten… Wat moet een mens toch meer hebben om 

geslaagd kamp te hebben? Volgens mij helemaal niets!  

Ik hoop alvast dat iedere sloeber die zijn eerste kamp achter de rug heeft, het zodanig tof vond dat 

zijn nieuwe leiders van dit jaar (oooeeh, spannend!!) over twee weken al mogen langskomen om 

hem in te schrijven voor de volgende editie ;) 

 

Nieuwe leiders? You say what? Jazeker, iedere afdeling krijgt dit werkjaar een nieuw team van 

enthousiaste, intelligente, aantrekkelijke en enorm bescheiden leiders die niet kunnen wachten om 

uw zoon opnieuw een fa-bu-leus Chirojaar te geven. Maaaar er is meer! Dit jaar verwelkomen we 

echter 9 nieuwe leiders in onze leidingsploeg. U hoort het goed, 9 ex-aspiranten zijn klaar voor ‘het 

echte werk’ U leert ze zeker allemaal beter kennen doorheen dit Flopke, maar geloof me als ex-

aspileider: Ze kunnen er wat van ;) Dat belooft! 

 

Maar zoals de heer Balthasar Boma, in mijn reeds 3 maal geziene serie, al wel eens zei: “Er is een tijd 

van komen en er is een tijd van gaan, en de tijd van Maxim Goethals, Benoit Vandendriessche en 

Brecht Debaene is helaas gekomen. Misschien beseft niet iedereen hoeveel werk er kruipt in het 

dragen van de titel ‘leider’, maar ik verzeker u: Het vergt toch heel wat inspanningen. Daarvoor wil ik, 

uit naam van de volledige leidingsploeg, deze 3 mannen uit de grond van m’n hart bedanken voor 

alles dat ze ooit voor onze Chiro gedaan hebben! Jullie waren een rasecht voorbeeld van hoe het 

leiderschap moet worden vervuld. Daarom: Maccie, Beneunie en Debaene: Bedankt! Tot ziens, 

vaarwel en hopelijk tot snel!  

 

Vanaf vandaag start dus ons nieuwe werkjaar, met als jaarthema “Ça va?”. Dit is een vraag die heel 

snel gesteld wordt. Denk maar aan het moment dat je toekomt op de Chiro. Het is bijna een soort 

van begroeting geworden. Maar hierdoor is de betekenis van de vraag vaak wat ondergesneeuwd. 

Want eerlijk, hoe vaak krijg je een écht antwoord op de vraag? Bijna nooit! En dat is jammer. Daarom 

dat er vanuit Chiro nationaal een heus jaarthema wordt over georganiseerd. Dat belooft ;) 
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Ook wij, als versterkte leidingsbende, zien komend werkjaar echt wel zitten! We zullen opnieuw het 

beste van onszelf geven en er zeker voor zorgen dat uw wasmachine de zondagavond overuren mag 

draaien, daar mag u zeker van zijn ;)  

We hopen dan ook om veel nieuwe gezichten te zien op onze inloopzondagen (09/09, 16/09 en 

23/09) en ze alle kneepjes van het vak aan te leren ;) U zou ons dan ook een groot plezier doen om 

zoveel mogelijk familie, vrienden, buren enz. aan te spreken en hun zonen te overhalen om eens te 

komen proeven van een rasechte zondagnamiddag! 

Dit gezegd zijnde, rest mij u nog enkel te bedanken voor het vertrouwen dat u opnieuw bij ons legt. 

 

Felicitas multos habet amicos 

 

De groepsleiding, Thomas Bogaert (0494/509984) en Jaron Devloo (0489/439497) 
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General info 

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

30 september               Geen chiro wegens leidingsweekend 

20 oktober                    Lukkenslag: info volgt 

11 november               Wapenstilstand: GEEN CHIRO 

25 november               Christus Koning: info volgt 

23 + 30 december       Geen chiro 

23 maart                       Ribbetjesavond 

20 april                          KEAS-aperitiefquiz 

 

Examenregeling 6, 13, 20 en 27 januari: 

Sloebers Speelclub Rakkers Toppers Kerels Aspi’s 

14h-16h 14h-16h 14h-16h 16h-18h 16h-18h 16h-18h 
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Jaarthema: çaVa 

Ça va?! gaat over de avonturen van Eenhoorn, maar stiekem 

over de avonturen van elk van ons! Eenhoorn is op het 

eerste gezicht een gewone Eenhoorn. Eigenlijk is dat ook zo, 

maar als Eenhoorn in de spiegel zou kijken, zou je wel eens 

jezelf kunnen zien. Of iemand anders van je groep! 

 

Eenhoorn maakt dit jaar (2018-2019) een hele hoop mee.  

- Ça va?  

- Ça va. Ça va?  

- Ça va. 

Een jaarthema Ça va?! Waarom eigenlijk? 

  

Ça va? is een vraag die heel snel gesteld wordt. Denk maar aan het moment dat je toekomt op de 

Chiro. Het is bijna een soort van begroeting geworden. Maar hierdoor is de betekenis van de vraag 

vaak wat ondergesneeuwd. Want eerlijk, hoe vaak krijg je een écht antwoord op de vraag? Bijna 

nooit! En dat is jammer. 

 

We zijn met zo’n 100.000 in de Chiro! Dat is veel, erg veel. Iedereen heeft zijn eigen verhaal mee op 

zak. De ene wordt blij als hij een hond zit, de ander als hij het eindelijk zondag is. De ene wordt triest 

als hij thuis ruzie heeft, de ander omdat hij een spel verloren heeft. Iedereen voelt andere dingen. En 

soms is het niet gemakkelijk om hierover te praten. We willen dat Chiro een plek kan zijn waar 

iedereen zich goed kan voelen en met zijn verhaal terecht kan. Niet eenvoudig! Maar als we allemaal 

ons best doen, dan zal dat zeker al iets beter lukken dan dat vandaag het geval is.  

Moeten we daarom elke zondag middag beginnen met een rondje ‘Hoe voel je je?’. En zware babbels 

doen? Neen, zeker niet! Als we ons best doen om ervoor te zorgen dat wie iets wil zeggen, het kan 

zeggen, zijn we al een hele stap verder. En hoe doe je dat dan wel? Ook niet eenvoudig! Maar soms 

kan echt gemeend vragen ‘Hé, hoe gaat het met je?’ al meer dan genoeg zijn. Of ervoor zorgen dat 

iemand op de Chiro even al zijn zorgen kan vergeten.  

 

Allemaal dingen die eigenlijk héél vanzelfsprekend klinken en eigenlijk toch niet zo moeilijk zijn. Maar 

we mogen het vooral niet vergeten.  

Daarom dus! 
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Voorstelling van de leiding 

Sloebers 
 

Brecht Colpaert 

Na een indrukwekkend derde leidingsjaar als enige leider bij de Kerels, is 

Brecht er helemaal klaar voor om zich te ontfermen over de allerjongsten 

van onze bende! Als enige mannelijke telg uit een echt Chirogezin, staat hij 

erom bekend al graag eens een wat zwaarder spel te geven, maar hij zal die 

ruwe kant ongetwijfeld onder een deken van liefde verbergen om uw 

pagadder de tijd van z’n leven te geven! 

 

Matthieu Hamerlinck 

Hij was een jaar lang de ‘nieuwe leider’, maar de grote groep aspi’s die 

leider worden, brengen daar nu verandering in! Hij gaf samen met Flor een 

jaar lang leiding aan de Speelclub, maar is er dankzij zijn ervaring van vorig 

jaar perfect op voorbereid om de Sloebertjes onder zijn vleugels te nemen. 

De Sloebers zullen zien wat Matthieu is, namelijk een echte werkmens! 

 

 

Kenneth ‘MB’ Germonprez 

De eerste nieuwe leider wier introductie ik u mag bezorgen! Kenneth 

spendeert zijn week door zich voor te bereiden op een carrière als 

paracommando. Dat zorgt ervoor dat hij de Sloebers een hele hoop 

discipline kan bijbrengen, wat de mama’s en papa’s ongetwijfeld goed 

nieuws zullen vinden! Hij zal zich ongetwijfeld de volle honderd procent 

geven om van zijn eerste jaar als leider een topjaar te maken! 

 

Leander Faes 

Het is eindelijk zover! Leander Faes is leider geworden en hoeft dus niet 

meer te doen alsof! We kennen Faes als een enthousiasteling en een echte 

Chiroman. Hij is dan ook vastberaden om die kenmerken door te geven aan 

de nieuwe generatie. ‘Jong geleerd is oud gedaan’, moet Leander gedacht 

hebben, toen hij ervoor koos zijn eerste jaar leiding te geven aan de 

Sloebers! 
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Speelclub 
 

Stan De Meulenaere 

Na een korte pauze, kwam Stan de Chiro afgelopen medio vorig werkjaar 

opnieuw vervoegen. Hoewel zijn anciënniteit daarmee vervallen is, kan hij 

wel heel wat ervaring bieden. Die ervaring zal hij het komende jaar proberen 

door te geven aan een aantal nieuwe leiders! 

 

 

 

Wolfgang Vanpraet 

Wolfgang heeft de afgelopen jaren bewezen dat hij de capaciteiten heeft om 

een groep te trekken. Hij is een man van de voorbereiding en heeft het liefst 

dat alles piekfijn in orde is. Hij zit dan ook al sinds de leidingsverdeling op zijn 

ongemak voor het komende werkjaar, wat wij wel geweten zullen hebben 

(grapje he, Wolf)! Zijn hechte band met de 7 jaar oudere Stan zal 

ongetwijfeld voor een goeie groepsdynamiek zorgen!  

 

Jasper Meere 

Jasper heeft besloten zijn vrije momenten niet meer te besteden aan allerlei 

onnodige bezoekjes aan ’t Brochetje, maar in de plaats daarvan zich meer te 

gaan focussen op de Chiro. Hij versterkt dit jaar de Speelclubleiding op zowel 

mentaal als fysiek vlak. Daarnaast zal hij ook van pas komen, indien een 

Speelclubber de weg zou kwijt zijn, want dankzij zijn haarkleur is Jasper het 

gewoon om als vuurtoren te fungeren. Hij zal dus ongetwijfeld een aanwinst 

blijken te zijn! 

 

Birger Stevens 

Op startdag is de kans reëel dat Birger de eerste leider is die u ziet. Deze 

jongeman is namelijk, wat wij in de volksmond noemen, een ‘lang ende’. Veel 

angstaanjagender dan zijn indrukwekkende gestalte is zijn gezicht, maar van 

op de ooghoogte van een Speelclubber zie je dat gelukkig toch niet! All jokes 

aside, we zijn ervan overtuigd dat Birger zich zal inzetten en de Speelclub 

uren amusement zal bezorgen. 
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Rakkers 
 

Jaron Devloo 

Nadat hij een jaarlang als enige leider mocht zorgen voor de toenmalige 

aspi’s, besloot Jaron voor zijn vierde leidingsjaar een nieuwe afdeling te 

bezoeken. Hij is er helemaal klaar voor om, samen met twee van zijn 

poulains van vorig jaar, de Rakkers een spektakeljaar te bezorgen. Jaron is 

ook groepsleider, samen met Thomas, en zal dus steeds een oogje in het zeil 

houden (behalve tijdens de examens, maar dan heeft Thomas kennelijk toch 

tijd over).  

 

Jelle Coussement 

Niemand slaagt er beter in om zijn intelligentie weg te steken achter 

domme uitspraken dan onze teergeliefde Cousse. Deze jongeman slaagt 

erin iedereen aan het lachen te brengen, of toch op z’n minst eens door de 

neus uit te ademen. Onder begeleiding van zijn leider van vorig jaar, en met 

de mentale steun van zijn leeftijdsgenoot Miguel, kijkt Jelle ernaar uit om 

zijn leidingscarrière aan te vangen bij de Rakkers. 

 

Miguel Levrau 

Na heel wat telefoontjes en geld onder de tafel (wel wat minder dan 

€24.000), zijn we er als Chiro in geslaagd om waterpolotrainingen op 

zondagnamiddag te verbieden. Daardoor hebben we het geluk dat ook 

Miguel zich bij onze leidingsgroep voegt. Hij is verstandig, niet onknap en 

kan zwemmen. Wat wil een mens nog meer? Samen met Jaron en Jelle zal 

hij het komende werkjaar het mooie weer maken bij die deugnieten van 

Rakkers! 

 

Toppers 
 

Simon Loose 

Na een jaar als sloeberleider, zoekt Simon voor zijn vierde jaar opnieuw 

bekende oorden op. Net als in zijn eerste leidingsjaar, wordt hij opnieuw 

Topperleider. Hoewel hij zich rot amuseerde bij de allerkleinsten, heeft 

deze knapperd zeker een neus voor de oudere gasten, wat hij reeds bewees 

bij zowel de Toppers en de Kerels. Onder het motto ‘een beetje het zwijn 

uithangen kan geen kwaad’ zal deze kasleider de Toppers met heel wat 

amusement verblijden! 
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Lukas Hoornaert 

Deze stoere gozer treedt zowaar in de voetsporen van Simon. Profielfoto’s 

met zonnebril, Toppers in het eerste leidingsjaar en kasleider! Jawel, Flor 

denkt dat Oostenrijk toffer is dan ons mooie Vlaanderland, dus wordt Lukas 

de nieuwe collega van Simon! We kunnen ervan op aan dat Lukas een 

meerwaarde zal vormen, zowel voor zijn medeleiders als voor de Toppers! 

 

 

Aaron Gobeyn 

De laatste kersverse leider die ik u mag voorstellen, is een letterlijk en 

figuurlijk zwaargewicht. Hij kan de sfeer in de groep altijd opkrikken met 

zijn uitspraken (zever en kluchten in overvloed)! De meest stipte leider is hij 

niet, maar dat nemen we hem niet kwalijk, want het kan soms erg lang 

duren voor je de juiste polo gekozen hebt. Roze of met flamingo’s, Papa 

Polo heeft het allemaal! Aaron kijkt erg uit naar zijn eerste jaar als leider en 

is klaar om de Toppers een topjaar te bezorgen! 

 

Kerels 
 

Thomas Bogaert 

Groepsleider Thomas heeft na de Toppers, Rakkers en Sloebers zin in een 

jaartje Kerels. Hij laat zich omringen door de twee beste medeleiders die hij 

tot nu toe gekend heeft en is er dus zeker van dat er dit jaar niets kan fout 

lopen. Tussen de studies en het sporadische bezoek aan de Zwaan vindt 

Thomas nog meer dan genoeg tijd voor de Chiro. Hij is er dan ook volledig 

klaar voor om zijn jongere broer Thybo een jaar lang te doen afzien, terwijl 

de andere Kerels zich amuseren! 

 

Kobe Bruynooghe 

De voorlaatste leider van het miraculeuze geboortejaar 1998! Kobe, alias 

Poncho, had de tijd van z’n leven als Topperleider, ondanks zijn medeleider 

Thomas! Om te ontdekken of Thomas nu echt een aangename kerel is, 

plaatst hij zichzelf nog een jaartje aan diens zij. Een van zijn ambities is om 

de Kerels te brainwashen wat politiek betreft en hun af te helpen van hun 

afschuwelijke smaak in muziek (van die rambambam-toestanden) en hen 

kennis te leren maken met échte kunst (met instrumenten en zo).  
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Flor Vandenbroucke 

Een der zwaargewichten in de Chiro, Flor heeft heel wat ervaring met de 

werking van Chiro en heeft daar als voormalig kasleider al heel wat in 

bijgedragen. Jammer genoeg heeft hij besloten om ons het eerste half jaar 

in de steek te laten en op Erasmus te gaan naar Oostenrijk. We zijn er 

natuurlijk volledig van overtuigd dat Flor zich daar nog niet half zo veel zal 

amuseren op zondagnamiddag als hij hier zou doen. Na een half jaartje 

komt Flor terug om ons te vergezellen en de Kerels te leren hoe je een echt 

zwijn wordt! Ik zou wel willen zeggen dat we hem gaan missen, maar laat 

ons gewoon zeggen dat we zijn afwezigheid enigszins zullen merken. 

Aspi’s 
Na een impressionant Aspi-jaar in het werkjaar 2017-2018, moeten we het dit jaar helaas zonder 

Aspi’s stellen. Dat laten we echter niet aan ons hartje komen! We maken er een geweldig jaar van! 

Helden 
Tom Vervaele 

Hoe lang Tom zich al inzet voor onze Chiro, vraagt u? Wel, zo lang dat we 

het zelf niet meer weten! Onzen Boom ondersteunt onze werking al van 

toen de dieren nog spraken en heeft zodoende de heldenstatus meer dan 

verdiend. Moest de Chiro een paus hebben, was Vervice reeds 

Heiligverklaard! We kunnen Tom niet genoeg bedanken voor al het werk 

dat hij levert. We zien hem zo graag! <3 
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Sloebers 

Beste ouders en sloebertjes van het eerste uur, 

Het nieuwe chirojaar is weer begonnen!!! Jullie zijn enthousiast, maar ook de leiders Brecht, Leander, 

Kenneth en Matthieu hebben er ook weer heel veel zin in. De activiteiten gaan dit jaar op zondag 

door tussen 14u en 17u. Breng ook telkens 0.50 euro mee zodat jullie kunnen genieten van een 

drankje tijdens het vieruurtje. We zullen jullie de beste tijd van jullie tot nog toe korte leven geven en 

superveel leuke spelletjes spelen. Nodig gerust allemaal jullie vriendjes uit om ook eens te komen 

naar de chiro en te zien wat plezier maken is! 

 

Leider Matthieu (Matn) : Vorig jaar was z’n eerste jaar ooit in de chiro 

en werd hij speelclubleider. Na een jaartje speelclub heeft hij dit jaar 

gekozen om zich over de sloebers te ontfermen. Hij hoopt om er een 

superleuk jaar van te maken en dit jaar veel blije gezichtjes te zien! 

 

 

 

Leider Brecht (Colpaert) : Brecht heeft al meerdere jaren ervaring 

binnen de chiro. Vorig jaar maakte hij nog vulkanen op kamp met de 

kerels, dit jaar zal dat lichtjes anders zijn en zal hij bellen blazen met 

de sloebertjes! Brecht is een leuke leider met een hoek af en zal er 

ongetwijfeld in slagen om de sloebers te entertainen. 

 

 

Leider Kenneth (MB): Hoera, een nieuw gezicht in de leidingsbende! Kenneth 

koos er dit jaar voor om de kleinsten onder z’n hoede te nemen omdat hij zelf 

nog een beetje kinds is, perfect match dus!  

 

 

 

Leider Leander (ND’ke) : Ook voor Leander zal het z’n eerste jaar als leider 

worden. Hij heeft de chirogenen van z’n pa meegekregen. Ook hij kijkt er al 

naar uit om zich met de sloebers te vermaken! 
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Activiteitenkalender 
 

09/09 Startdag  

16/09 Inloopzondag: pleinspelletjes 

22/09 Zaterdagactiviteit: Toneel op de markt, 14u verzamelen aan de chiro, 16u oppikken aan de 

kerk (Gelieve 2 euro mee te brengen) 

30/09 Geen activiteit, de leiders gaan op leidingsweekend 

07/10 waterspelletjes 

14/10 één tegen allen 

20/10 LUKKENSLAG info volgt 

21/10 Geen chiro 

28/10 Lolympische spelen 

4/11 ‘Wie is de grootste sloeberinho??’ 

11/11 Geen chiro 

18/11 ‘ De wetten van Colpaert’   

25/11 Geen chiro 

2/12 De sint komt op bezoek! 

9/12 Knutselnamiddag 

16/12 Kerstfeestje 

23/12 Geen chiro 

30/12 Geen chiro 

De Inloopzondagen zijn er voor nieuwe leden zodat ze een aantal maal kunnen komen om te zien of 

ze zich amuseren en eventueel dan officieel lid worden. 

Gedurende de maand januari hebben de leiders examens en is er examenactiviteit, info volgt 

Contactgegevens leiding 

Matthieu 0473/255 544 

Brecht 0494/989862 

Leander 0472/517472 

Kenneth 0493/561911 
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Speelclub 

Beste speelclubber, mama, papa, oma, opa, mami, papi, bomma,  bompa, 

meme, pepe, tante, nonkel, neef ,nicht , sympathisanten, katers en kattinen 

het Chirofeest kan eindelijk terug beginnen!!! 

Dit nieuwe Chirojaar valt de speelclubbende in de handen van drie nieuwe 

leiders en een echte chirovertaan namelijk Birger, Jasper, Wolfgang en Stan. Bij 

de meesten zal leider Stan wel een belletje doen rinkelen en Birger en 

Wolfgang kennen een paar onder jullie wel van aspidag van het afgelopen top 

kamp maar Jasper is misschien nog een iets minder bekend. Om alle verwarring 

te vermijden zullen we ons kort eens voortstellen. Birger de blonde sportgod 

en behulpzame blinde begeleide hond start net zoals Wolfgang en Jasper zijn 

eerste leidingsjaar,  veel pijn zal de speelclub dit jaar niet hebben want Birger is 

zoon van één van Lichterveldse top ambulanciers. Jasper de rosse kater van de 

leidingsbende, honger zal de speelclub dit jaar ook niet hebben want Jasper 

brengt al eens graag tijd door op het terras van ’t Brochetje. Wolfgang de lupus 

van het prachtige geboorte jaar 2001, de speelclubroedel zal ook geen dorst 

lijden want Wolfgang is namelijk medewerker bij drankencentrale Bevernagie. 

Last but not least chiroveteraan Stan, de conditie van de speelclub zal ook mooi 

op peil blijven door onze Lichterveldse jaguar. 

Wij vier zullen ons alvast voor de volle 110% inzetten! 

Stan 0499419252 

Wolfgang 0493 535544 

Jasper 0471 22 47 88 

Birger 0471 62 20 24 
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09/09 Startdag 

16/09 We leren elkaar wat beter kennen! 

22/09 Kindertoneel op de markt, breng 2 euro mee! 

30/09 Geen chiro wegens Leidingsweekend 

07/10 Op de weg van je leven! 

14/10 Ter land ter zee en in de lucht 

20/10 Lukkenslag, info volgt! 

28/10 Speelclubweekend 1.0 

04/11 vriendjesdag, info volgt nog! 

11/11 avondactiviteit 

18/11 Wie is de ster  

25/11 Christus Koning, info volgt! 

02/12 Hij komt, hij komt de lieve goede… 

09/12 Masterchef 

16/12 Kerstfeest, breng een kerstmuts mee! 

23/12 Jammer genoeg geen chiro… 

30/12 Ook vandaag geen chiro … 

Maand januari examenactiviteiten van 14u tot16u! 
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Rakkers 

Beste rakkers 

Van harte welkom bij het begin van het nieuwe Chirojaar. Een nieuw Chirojaar, dat wil zeggen 

nieuwe (en hopelijk ook toffe) leiders, voor sommigen onder jullie een nieuwe afdeling en natuurlijk 

ook een nieuwe editie van het befaamde Flopke. Op de startdag hebben jullie waarschijnlijk al gezien 

dat de 2 kersverse leiders, Miguel en Jelle , hun leidingscarrière aftrappen bij de rakkers. We worden 

hierbij geholpen door rots in de branding Jaron. Het belooft weer een fantastisch jaar te worden vol 

met fantastische activiteiten, een weekend, een vrijdagavondactiviteit, hier en daar een meme en op 

het einde van het Chirojaar natuurlijk een spetterend kamp. Ook zullen we dit jaar jullie opleiden tot 

echte winnaars. Dit zal voor ons geen probleem zijn aangezien we alle 3 al eens een betrayalspel 

hebben gewonnen. Hopelijk kunnen jullie dus in jullie verdere Chirocarrière een gelijkaardig spel 

winnen dankzij ons.  

Alligow genoeg gezeverd ziehier het programma: 

9 september: Startdag 

16 september: Kennismakingsspel 

23 september: Kennismakingstrektocht (Breng vuile kleren mee) 

30 september: Geen Chiro want de leiders zijn op weekend 

7 oktober: We gaan eens de vrouwtjes bekijken 

14 oktober: We dopen jullie tot echte rakkers en daarbovenop trainen we jullie brein (Breng vuile 

kleren mee) 

20 oktober: Lukkenslag, zal het dit jaar lukken -Meer info volgt 

21 oktober: Geen Chiro 

28 oktober: Ruiltocht in Torhout (Breng stalen ros mee) 

4 november: Schaatsen, breng moneyss mee (€7) 

11 november: Geen Chiro; Wapenstilstand 

16 november: Vrijdagavondactiviteit van 19u tot 21u30  (Breng zaklamp mee) 

25 november: Christus koning -Meer info volgt 

2 december: Hij komt, hij komt… 

9 december: Urban city golf 

16 december: Kerstfeestje: Breng een cadeau’tje mee van 5 euro 

23 december: Geen Chiro 

30 december: Geen Chiro 

Januari: Examenactiviteit (activiteit van 14u tot 16u) 

 

Groetjes 

Jullie leiders 
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        Jaron Devloo        Jelle Coussement   Miguel Levrau 

        0489/439497          0494/787570                                         0478/410532 
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Middle of the flop 
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Toppers  

Yeet de manne! 

Eindelijk is die lange zomervakantie weer achter de rug en kunnen jullie weer elke week vol 

verlangen naar de zondag! Ook dit jaar staat weer volgepland met zotte activiteiten, zware 

buitenspelen en nog andere gekke verrassingen…  

Dit jaar staan we klaar voor jullie met 2 nieuwe gezichten in de leidingsploeg vergezeld met 

ééntje met al wat strepen op zijn stok. 2 kasleiders en 1 niet-kasleider. 2 kloeke en 1 dunne. 1 

blondie, 1 brownie & 1 blondbrownie. Een volleyballer, een ex-judoka en een ex-loper. 2 

studenten en 1 die probeert. Maar één iets hebben ze gemeen: ‘t zijn alle drie bomen van 

mannen gesneden uit goed hout om van jullie echte toppers te maken! 

Aaron (A.K.A: Gobing): Na de goeie ervaring met de toppers op kamp zag deze kort afgezaagde 

boom een jaar bij de toppers wel zitten. Hoewel hij de enige niet kasleider bij de topperleiding 

is, moet hij toch niet onderdoen voor zijn medeleiding.  

Lukas (A.K.A: Lukn): Hoewel deze blonde adonis nog maar aan het prille begin staat van zijn 

leiderscarrière, is hij toch degene met de meeste chirojaren op de teller.  Omdat geen uitdaging 

hem te veel is koos hij direct voor de toppers en zal hij dit jaar nog eens de functie van kasleider 

op zich nemen samen met leider Simon. Met zijn jeugdig enthousiasme zal hij er samen met 

Simon en Aaron zeker voor zorgen dat jullie weer een fantastisch chirojaar zullen beleven. 

Simon (A.K.A: Loozn): S.L. uit R. is de ervaren rot in de topperleiding. Hoewel hij slechts in de 

chiro stapte als aspi, heeft hij de voorbije 4 jaar al een echt chirohart ontwikkeld. De Heer 

Simon Loose is niet alleen vaak te vinden in de chiro, maar vertoeft ook vaak in Gent voor zijn 

keizware studies.  

Enfin, wij hebben ons genoeg voorgesteld voor de moment, de rest ontdekken jullie wel in de 

loop van het jaar 😉 Natuurlijk zou jullie chirojaar niet compleet zijn zonder keicoole, 

supertoffe, fantastische activiteiten. 
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9/sep: Startdag 

16/sep: Inloopzondag 

23/sep: Grote update van ons heem 

30/sep: Geen Chiro, de leiding gaat op weekend om er weer een fantastisch jaar van te maken. 

7/okt: Vanaf vandaag mogen jullie je echte toppers noemen (neem reservekledij mee) 

14/okt: Urban City Golf 

20/okt: Lukkenslag, meer info volgt! 

28/okt: Niets of niemand houdt ons tegen. 

4/nov: We gaan ne keer goe zwaar gaan. 

11/nov: Wapenstilstand! Vandaag geen Chiro! 

16/nov: Vrijdagavondactiviteit, meer info volgt! 

25/nov: Christuskoning, meer info volgt! 

2/dec: Sint en piet komen op bezoek. 

9/dec: We begeven ons op glad ijs. 

16/dec: It’s Christmas! Meer info volgt. 

23/dec: Geen Chiro 

30/dec: Geen Chiro 

Januari: Examenactiviteiten 

 

Bij vragen of opmerkingen mogen jullie ons altijd contacteren! 

Jullie welgeliefde leiding groet jullie! 

Simon Loose    Lukas Hoornaert   Aaron Gobeyn 

0483/010342    0484/245380    0468/176807 
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Kerels 

Sehr geehrte Herren, 

Den Zeit war gekommen, ich bin gefluchtet nach Österreich. Ich konnte die 

verschrichlieche Gassen von Bogaert nicht mehr riechen. Wass haben sie an 

einen Fetthoop als thomas “hunderdundsieben” bogaert? auch den sehr 

grosse Kobe “regenFracKe schnellauFer” bruynooghe sallt ihr nicht 

bekoren. Nichts anderes als Gezwansch und vremde Aussprachen können sie 

erwarten...  

Aber ich, den nicht unschöne, sehr talentierte Jungeherr macht deine meist 

stoute Traumen wahr! Ich sage dich: nehmen sie deine Zweitrapfer aus das 

Gartenhaus und mache die hachlieche Reise. Ich bin sicher das das nicht 

schlecht sollte sein für Kareltje Das Reere und Senne Das Faust für sie 

vorne zu bereiten für das memorablischen VorneKampf, wann ich züruck bin.  

In das Gefal das sie keinen Heldenmut haben um mich zu vergezellen, dann 

wensche ich sie vehl guten Mut om das halbe Jahr ohne mich bis ein guten Ende 

zu bringen. Sie dürfen nicht vergessen das sie mich jeder Tag, (und jeden 

Stunde) können berreichen mit deine schlimme Telefon oder mit eine PostEule.  

Ich freue mich für ihre Ankunft! 

Viele kleine Kussen, Flor, deine Correspondent zur Platze ins Graz, 

Österreich. 

 

Koene Vlaemsche Strydersch, 

Laet u niet door den bedrieghlycken duitsch bedotten! Geeft geen gehoor aan 

hy die u om den tuyn tracht te leiden. Floris den dicken verlaet u allen om 

met den viant te gaen heulen in het verre oostenryck. Deezen ongelikten beer 

wilt u allen laeten peinzen dat den eersten jaerhelft in ons schoone lichtervelde 

een misluckinck zal weezen, mede door zyn afweezigheit.  Niets ware echter 

minder waerheit, jonghe knaepen. Wat zeg ik? Kerels!  

Samen met Onzen mollighen vrient Thometheus ‘hondert ende seeven’ bogaert, 

zal ick, kobe ‘reghenveste’ bruynooghe ervoor zorghen dat onze vlaemsche joget, 
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onze kerels, zich wekelycks costelyc amuseeren. Daervoor, vrienden kerels, hebben 

wy geenen noodt aan dienen vethoop van een vandenbroucke.  

Dat wy met zyn twee reeds voldoende zwaergewichten zyn, hebt ge mogelycks 

gemerckt geduerende ons voorighe werckjaer. Als eenen waeren tandem trocken 

myn kloecke vrient en ik de toppers naer een hoogher niveau. In ’s heemels 

naem, wie heeft noodt aan meer dan tweehondert ende tachtig kilo’s leidinck? 

Niemant! Met een tweehonderttal hebt ge reeds meer dan voldoende! 

Na het eerste semester keert den duitsch weder naer vlaend’ren, kerels. Doch, 

ik zeg u: treurt niet! Wy zullen hem voorwaer vergiffenis schencken, zoals ooc 

den heer jezus christus ons leert mekander vergiffenis te schencken. Vervolghens 

zal den verlooren zoon tot inkeer koomen. Gy zult zien: Saemen staen wy 

sterck! 

Met uiterst amicale groeten, 

Kobe 
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9 sept: startdag: “We zullen je missen Flor” 

16 sept:  TOOGKAD 

23 sept: Fortnite: Victory Royal 

30 sept: Leidingsweekend: GEEN CHIRO 

7 okt: Zoo Tycoon 

14 okt: Kurt Desplenter achterna, we gaan op fotozoektocht! 

20 okt: Lukkenslag: info volgt. Massale aanwezigheid vereist!!! 

21 okt: GEEN CHIRO  

28 okt: Kerelweekend: info volgt.  

4 nov: How to become a supervillain? 

11 nov: Wapenstilstand: GEEN CHIRO 

18 nov: gotta catch ’em all! 

25 nov: Chriko: info volgt.  

2 dec: Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is 2 jaar voorwaardelijk ! 

7 dec: Vrijdagavondactiviteit, info volgt.  

16 dec: We vieren kerstmis, breng allemaal een cadeau mee ter waarde van 

8,69 euro, een marge van maximum 50 cent is toegestaan! 

23 dec: GEEN CHIRO 

30 dec: GEEN CHIRO  

Januari: EXAMENACTIVITEITEN  

 
Bogaert Thomas (0494509984) 

Kobe Bruynooghe (0479572344) 

Flor Vandenbroucke (0474131365)  
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Fototerugblik op het kamp 
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Kleurplaat 
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Spelletjespagina  
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Flopfiles: Leander Faes 

Bijnaam: Faes 

Adres: Kortstraat 2b, 8810 Lichtervelde 

Geboortedatum: 08/08/2001 

Studies: Bouw en hout (Hoooouuuuut (nvdr)) 

Broers/zussen: Angelina 

Hobby’s: Chiro (en zijn vriendin (nvdr)) 

 

Afdeling: Sloebers 

Favoriete maaltijd op kamp: Stoofvlees met frietjes 

Mooiste chiroherinnering: Telkens opnieuw het kampvuur als afsluiter van een fantastisch kamp. 

Lelijkste leider: Aaron Goben 

Naam huidig lief: Marie 

Naam volgend lief: / 

Film die je het meest ontroerd heeft: Saving Private Ryan 

Favoriete Hollywood-idool: Paul Walker 

Favoriete Lichtervelde-idool:  Tom Vervaele 

Saaiste sport: Volleybal 

Hiervoor mogen ze me zeker uit bed halen: Voor een fantastisch kamp 

 

 

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

Tom is een levende legende, 

met hem is het altijd plezant.  

Samen met hem vormen we een fantastische bende, 

zeker met een pretcilinder in de hand.  

Met jou is het altijd gank,  

vooral met de maten op je achterbank! 
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Flopfiles: Jelle Cousement 

Bijnaam: Cousse 

Adres: Koolskampstraat 16 8810 Lichtervelde 

Geboortedatum: 5 januari 2001 

Studies: Latijn Moderne Talen 

Broers/zussen: 1 zus: Ilya 

Hobby’s: Chiro, voetbal en fietsen                

     

Afdeling: Rakkers 

Beste luisterboek: De Leeuw van Vlaenderen van Hendrik Conscience voorgelezen door Anna Simon 

Lievelingsgroep Nederlandstalige muziek: Het Zesde Metaal 

Favoriete buitenspel: Powerfist 

Reden waarom ik rakkerleider ben geworden: Door de goede herinneringen aan mijn rakkerjaren 

Toekomstig beroep: Cafébaas samen met ene Jasper Meere 

Met dit dier vergelijk ik mezelf: Egyptische ichneumon (een lelijke insect dus? (nvdr)) 

Goeie voornemens voor dit jaar: Veel naar de Chiro komen 

Slechte voornemens voor dit jaar: Te lang opblijven op zaterdagavonden 

Jouw inspiratiebron voor de toekomst: De facebookpagina Arno’s motiverende plaatjes voor 

overdag en soms in de nacht 

Jouw lijfspreuk: Alles geven eh! 

 

Leg je lievelingsbuitenspel uit in de dichtvorm AA BB CC: 

Er zijn 2 ploegen aan elke kant 

Je mag de bal maar raken met 1 hand 

Als de bal een ander lichaamsdeel raakt 

Dan heeft de tegenstander een punt gemaakt 

Tot slot zijn er ook doelen 

Deze tellen voor dubbele punten zoals jullie wel aanvoelen  
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Flopfiles: Jasper Meere 

Bijnaam: Brochetje 

Adres: Pastoor Denyslaan 60, Lichtervelde 

Geboortedatum: 8 februari 2001 

Studies: Latijn-wetenschappen  

Broers/zussen: nope 

Hobby’s: fitness, gitaar en de chiro natuurlijk 

 

Afdeling: speelcluuuuuub 

Beste stripalbum van Kuifje en de reden: nooit kuifje gelezen (cultuurbarbaar… (nvdr)) 

Favoriete vervoersmiddel: de camionet van Tom uiteraard 

Strafste stoot uit het verleden: haar in brand ( voor meer info zie Aaron Gobeyn) 

Favoriete frituursnack: bicky burger 

Lievelingskleur: alles behalve rood 

Grootste afkeer van: mensen die Kerstmis haten 

Reden waarom ik de beste chiroleider ooit zal zijn: ik laat de chiro niet vallen voor mijn vriendin 

(knipoog naar Leander Faes? (nvdr)) 

Grootste verwezelijking dit jaar: geen B-attest gehaald ;) 

Jouw grote held uit de Renaissance: wetenschapper en kunstenaar Leonardo da Vinci 

Waar ben ik stiekem niet trots op: mijn iets te grote verzameling friskmuntjes  

Omschrijf je appreciatie voor kampleider Hannes in de dichtvorm AA BCBC: 

Bedankt Hannes dat mijn valies dit jaar niet buiten heeft gestaan. 

Andere kampleiders hadden dit vast en zeker wel gedaan. 

Populair zijn was voor jou geen probleem. 

Al was Jelle wel eens een zwijn, 

Bracht je ons steeds veilig terug naar het heem. 

Heel erg bedankt om onze kampleider te zijn.  


