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Woordje van de redactie
Beste flop, ouder, sympathisant of toevallige lezer van dit wondermooi geschreven Flopke
Met spijt in het hart dienen we u mee te delen dat dit al weer het laatste Flopke van 2017-2018 is.
Het werkjaar is zoals gewoonlijk weer voorbij gevlogen. Het was een jaar boordevol spannende,
leuke en ook wel knotsgekke activiteiten waarbij we veel lachende gezichten zagen. De leden hebben
zich naar onze mening althans rotgeamuseerd evenals ook de leiding! Voor een laatste keer steekt
onze redactie de hoofden bij elkaar om u het hoogtepunt qua lectuur in 2017-2018 voor te stellen:
het Kampflopke. Reeds 10.000 exemplaren zijn besteld en naar verluidt duiken we volgende week de
boeken top 10 van STANDAARD BOEKHANDEL binnen. (wees er maar zeker van dat we goed betaald zijn door
STANDAARD BOEKHANDEL voor deze sluikreclame)

Iedereen kijkt reikhalzend uit naar het chirokamp en de informatie daarover. Ongeruste mama’s
zitten zich al wekenlang de precieze details af te vragen over het kamp. ‘Wat moet onze kleine of
grote spruit meenemen’. ‘Wie zijn de kookouders die onze kapoen nectar en ambrozijn zullen
voorschotelen’. ‘Hoe ziet de locatie eruit, een bouwvallig kraakpand, toch nog net voorzien van water
en elektriciteit en het nodige ongedierte of een spiksplinternieuw 4-sterrenhotel met jacuzzi en
sauna’ (U kunt op u beide oren slapen, het is een gulden middenweg geworden die eerder naar de
tweede optie neigt). Dit terwijl de vaders zich evenzeer zorgen maken over het kamp. ‘Met welk hout
zal het kampvuur in lichterlaaie gestoken worden’. ‘Hopelijk krijgt mijn telg voldoende vlees tijdens
de week zodat hij sterk staat’ en ‘het WK voetbal is wel nog bezig hé tijdens het kamp, je kunt maar
zien dat onze kleinen geen match van de rode duivels mist!’.
Wel, op al deze vragen krijgt u de komende pagina’s een glashelder of iets minder glashelder
antwoord. Gelukkig is het niet alleen droef nieuws dat we moeten melden. Vol trots kunnen we u
ook zeggen dat het merendeel van de huidige aspibende de loodzware doch verrijkende taak van
leider op zich zal nemen in combinatie met de doorwinterde rotten van de leiding. Daarnaast zal ook
Tom ‘den Boom’ Vervaele verdergaan met de Chiro. Het ziet er dus weer naar uit dat we een
rooskleurige tijd tegemoetgaan!
Omdat het een traditie is een mooie quote in het woordje van de redactie te verwerken zal ik u deze
zeker niet onthouden :
‘Ik ben Donald Muylle al meer dan dertig jaar maak ik keukens alsof ze voor mezelf zouden zijn.
Daarom kies ik alleen voor de beste kwaliteit,1 voorbeeld : Voor de afwerking van onze kasten
gebruik ik geen melamine maar wel het zeer sterke laminaat. Met DOVY kies je voor een Belgische
keuken op maat. DOOOOOOOOOOOOVY KEEEEEEEEEUKENS, WIJ MAKEN UW KEUKEN’.
-Donald Muylle, Dovy Keukens, Sponsor Chirojongens Lichtervelde 2019-2020

Wij wensen alvast iedereen te bedanken voor het vertrouwen in de leiding dit jaar en tot op kamp!
De redactie: Kobe, Flor, Thomas & Matthieu
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Woordje van de groepsleiding
Dag lieve chirovrienden,
Het is weer zover, binnen een grote maand vertrekken we weer richting kamp! Wat is de tijd toch
weer rap gegaan, Sinterklaas, de kerstman en de Paashaas zijn nog maar net geweest of er staat al
weer een nieuw mythisch figuur op ons te wachten. Jawel ik hoor het u al denken, de kampleider
inderdaad! De kampleider zal samen met de leidingsbende ervoor zorgen dat iedereen zich rot zal
amuseren tijdens de 10 dagen kamp (of 7 voor de sloebers).
De groepsleiding blikt vooral positief terug op het werkjaar, amper problemen met de leden, een
super gemotiveerde leidingsbende die er iedere zondag en eventuele andere dagen klaarstaan om de
leden een fantastische namiddag te geven, maar ook de ouders die hun vertrouwen aan ons gegeven
hebben. Daarom willen we ook iedereen bedanken, zowel leiders, vb’s, leden en de ouders voor jullie
steun en hulp waar nodig en omdat je van dit jaar een fantastisch chirojaar mee helpen maken hebt!
Ik weet niet of jullie het al gehoord hebben maar dit jaar gaan de olympische nijlspelen door in
Nijlen! Toevallig worden deze spelen gestart op 12 juli, op onze bezoekdag! Hier gaan we natuurlijk
gebruik van maken en zullen we eens gaan piepen hoe het daar allemaal aan toe gaat. Meer
informatie over de olympische nijlspelen vindt u verder in dit Flopke.
Samen met de kookouders zullen we proberen om kamp Nijlen 2018 onvergetelijk te maken. Hopelijk
heb ik jullie al wat meer water in de mond doen krijgen of toch zeker enkele twijfels van sommige
gasten doen laten verdwijnen.
Hopelijk tot dan!
Groeten,
De groepsleiding.
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Woordje van de kampleider
--- 3 april 2018 --Ah, hoera, het volgende Flopke is het Kampflopke. Fraai gemakkelijk dat, dan is er geen woordje van
de VB. ’t Is dan aan de kampleider om in zijn pen (of toetsenbord) te kruipen. Hebben wij ook eens
rust. Ocharme die mens. Anderzijds, hij mag wel 10 dagen mee op kamp. Zo’n woordje schrijven is
dan toch maar een kleine prijs voor zo’n ervaring…
--- 17 april 2018 --“Of ik dit jaar mee op kamp zou willen gaan als kampleider?”
Daar moet ik toch wel even over nadenken en kijken of ik daar nog genoeg verlof voor heb.
De eerlijkheid biedt mij te zeggen dat het tweede langer duurde dan het eerste. Waarom zou ik dat
niet willen doen? Wie heeft nu geen zin om
-

’s Ochtends wakker te worden in je tent terwijl de muziek al door de boxen knalt (en je
stiekem toch nog even diep in je slaapzak kruipt)
Daarna aan de wasdraad op zoek te gaan naar je handdoek en je te wassen in een ‘teeltje’
(wetende dat je hem niet zal vinden en dan toch maar die van een ander lenen)
Aan het ontbijt 5 boterhammen te eten, omdat je weet dat je er weer heel de voormiddag
keihard zult invliegen (zeker ook de korsten opeten, want daar zit het beste)
Heel de dag door lachen, zeveren, spelen, de leiders ambeteren… (dat is toegelaten)
Tijdens de platte rust 4 strips mee te nemen, want die rust heb jij toch niet nodig (en
halverwege de eerste strip al in slaap te vallen)
‘ Avonds je longen leeg te zingen tijdens een zangstonde (en uren nadien nog de liedjes
horen in je slaap)

Ik denk dat het duidelijk is. “Of ik dit jaar mee op kamp zou willen gaan als kampleider?”
Het antwoord op je vraag is JA! (ook al moet ik dan toch een bijdrage leveren in het Kampflopke…)
--- 20 mei 2018 --Juist ja, ik moet nog een woordje van de kampleider schrijven. Wat ga ik daar van maken? Misschien
iets vertellen over hoe fantastisch een kamp is. En ook niet vergeten om iedereen succes te wensen
met zijn examens (bij deze, succes!!!). Oei, ik ga zelf ook nog wat moeten studeren voor het kamp.
Hoeveel kippen zaten er nu weer in dat oud kippenhok? Wat moet ik roepen aan het begin van de
formatie? Deel ik de post uit voor of na het eten? En zeker ook niet vergeten om het menu van
buiten te leren zodat je een extra gaatje kan vrij laten als het koekjestaart is.
Ik heb er alvast heel veel zin in. Jullie ongetwijfeld ook.
Tot in Nijlen, tot op kamp!!!
Uw kampleider van dienst
Hannes Dugardeyn (0499/62 43 21)
Berichtje aan de ouders: de kampleider is er om de leiding te ontlasten zodat zij zich volledig kunnen
focussen op hun afdeling en hun activiteiten. Mag ik dan ook vriendelijk vragen om hen tijdens het
kamp liefst niet te contacteren? Via de sociale media zullen jullie voldoende updates krijgen van de
heerlijke sfeer op kamp. Mocht er toch iets dringends zijn, aarzel dan zeker niet om met mij contact
op te nemen.
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Woordje van de kookploeg

Hierbij een korte voorstelling van het olympische koksteam dit jaar:
ze zijn in topvorm om te starten aan deze Spelen!!!

Bart Cools en Liselot Rommelaere – intussen al de anciens - zorgen voor de logistieke ondersteuning, de
praktische inrichting van de buitenkeuken, het ontbijt, het garen van het vlees en veel meer … Ze gaan geen
uitdaging uit de weg!

Veerle Cools – de jongste van ons team – zorgt voor de stuutjes, de voorbereidingen van de groenten, het vlees
en de desserts, … Ze is in topvorm en klaar voor de start!
Jürgen Cools en Elien Jonckheere – zijn verantwoordelijk voor te technische ondersteuning en staan steeds
paraat bij de barbecue, de groenten snijden, aperitiefhapjes voorzien, bo’kes smeren, … Doorbijters tot ze er
bij neervallen!
e

Ruben De Vuyst en Natalie De Baets – bestellen het vlees en de groenten, denken aan de soep en de 5
maaltijd voor de leiding, assisteren waar nodig, … Eenmaal op dreef houden ze vol tot het bittere eind!
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Godfried Masschaele en Annelies Demyttenaere – geven smaak aan het eten, kruiden bij en creëren heerlijke
sauzen, sprokkelen hout voor een dagelijks kampvuurtje, zitten vol goede ideeën … Ze brengen op een
creatieve manier alle proeven tot een goed einde!
Zij worden technisch en tactisch bijgestaand door hun assistentie-team: Jade – Lowie – Ieme – Auke – Hannah –
Maude en Tille
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PRAKTISCHE INFO


Het kamp gaat dit jaar door van 12-21 juli!



Kerels en Toppers dienen hun fiets binnen te brengen om op mankementen te laten
controleren. Men zegt dat je op een auto fiets moet leren rijden, maar dit is niet zo ideaal als
je tot in Nijlen moet zien te geraken... De datum en het tijdstip hiervoor zal binnen de
afdeling gecommuniceerd worden.



Toppers, Kerels en Aspi’s brengen hun valiezen binnen op zaterdag 7 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
donderdag 12 juli.
o Toppers gaan door met de trein op 11 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 18 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 12 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 21 juli met de trein. Terugkomst normaal
voorzien om 16u30 aan het station van Lichtervelde.



Valiezen kunnen opgehaald worden op 21 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)
Rector de Ramstraat 52b,
2560 Nijlen



Gelieve alles te naamtekenen zodat alles terug meegaat naar huis!
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Bezoekdag
Voor onze kampgangers, familieleden en sympathisanten organiseren wij natuurlijk ook dit jaar de
bezoekdag waar u kan genieten van onze heerlijke BBQ en de voorstelling van het kampthema!

Bezoekdag: donderdag 12 juli 2018
Welkom vanaf 12u. Het adres is Rector de Ramstraat 52b, 2560 Nijlen.
Inschrijven verplicht voor donderdag 5 juli. Dit kan via mail: florvdb@hotmail.com
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!
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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 8 juli):

BE23 7775 0951 3491
Kamp Nijlen – naam kind
Dank u wel!
De leidingsploeg.
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ROUTEBESCHRIJVING
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Kampthema : Olympische nijlspelen
Dit jaar trekken we naar Nijlen, waar zoals jullie allen wel zullen weten, de Nijl zijn oorsprong kent.
Naar aanleiding van Farao Lik Mon Re Zahur LXIX zijn 100ste verjaardag organiseert hij grootse spelen
met maar liefst 4 atleten van verschillende volkeren! De dappere Galliër, de stoere Rus, de sportieve
Keniaan en de lepe Egyptenaar zullen van de partij zijn. Een glansprestatie kan je alleen maar leveren
na urenlange noeste trainingsarbeid. Vandaar zal elke atleet ook bijgestaan worden door een
toptrainer. Deze atleten willen koste wat het kost winnen en hebben daar zeer veel voor over. Maar
verraad en intriges loeren uiteraard altijd om de hoek...
De wedstrijden in verschillende disciplines worden voorzien van commentaar door Youri en Evert. Dit
duo heeft een uitgebreide sportkennis en pakt maar al te graag uit met een weetje of hoogstaande
uitdrukking. De wedstrijdleiding zal verzorgd worden door Jerome Goeifong Nzolo.
Doorheen de spelen wordt al snel duidelijk dat niet alles koosjer verloopt. Deze spelen zijn een
frauduleuze boel. Naast verschillende ontnuchterende berichten over dopingschandalen is er ook al
snel het gerucht van een mogelijk gokschandaal. En alsof dat nog niet erg genoeg is duikt er plots
nog een mummie op die voor heel wat opschudding zorgt!
Wie zal aan het einde van de spelen het hoogste schavotje bekleden? Welke lepe listen zullen
allemaal worden gebruikt om toch maar de oppergaai af te schieten? Slaagt men erin om de
mummie in bedwang te houden? Dat en veel meer krijgt u allemaal te zien tijdens het kamp te Nijlen
van 12-21 juli!

De Farao en zijn slaaf
FARAO LIK MON RE ZAHUR LXIX (MAXIM GOETHALS):
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de farao organiseert hij deze grootse spelen. De Farao
ziet er dan wel oud en versleten uit aan de buitenkant, maar voelt zich vanbinnen nog kiplekker. Met
zijn vele levenswijsheid is hij de man op de juiste plaats om deze spelen in goede banen te leiden al
heeft hij soms wel wat last van dementie. Bijgestaan door zijn slaaf hoopt hij om er een fantastisch
tiendaagse van te maken met mooie, maar vooral faire spelen! Benieuwd of hij de boel in de hand zal
kunnen houden...

ALAIN PROVIST (MIEL OOSTHUYSE):
Als slaaf heeft Alain de taak om de Farao zo goed mogelijk bij te staan in zijn dagdagelijkse
activiteiten. Alain zal het niet makkelijk krijgen om zich gedurende de Spelen staande te houden. Veel
werk komt op zijn schouders terecht. Daarnaast zal ook het feit dat de Farao leidt aan acute
dementie hem geen windeieren leggen. Regelmatig moet hij de zwarte gaten van de Farao proberen
op te vullen. Het is maar de vraag of Alain zich staande zal kunnen houden...
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Het atletendorp
DE GALLIËRS
RUDY VANDAMMELIX (THOMAS BOGAERT)
De Galliërs staan gekend als een dapper volk. Als kind is Rudy eens in de toverdrank van de druïde
gesukkeld waar hij zijn struise bouw en schaterlach aan te danken heeft. Krachtdisciplines zijn voor
hem weggelegd, logisch nadenken daarentegen is heel wat moelijker voor Rudy. Hij laat zich vaak
opmerken door zijn naïviteit. Hopelijk kan Rudy zich voluit concentreren op het sporten, wat voor
hem niet altijd even makkelijk zal blijken te zijn...

MEZDI LAPLACE (TUUR OOSTHUYSE)
In het wereldje van de coaches staat Mezdi gekend als een harde coach. Hij houdt ervan om het
bloed van onder Rudy zijn nagels te halen en hem te doen afzien als een beest tijdens de training. Hij
klaagt er ook over dat Rudy niet scherp genoeg staat en zet hem op dieet. Maar Mezdi is nogal een
flierefluiter en krijgt al snel gevoelens voor de Keniaanse atleet/atlete Caster GymGym. Hopelijk laat
hij niet teveel zien wat voor een zwijn hij eigenlijk is...

DE RUSSEN
BORIS TIFFANOV (BRECHT COLPAERT)
Deze atletische bink komt uit Siberië. Toen hij zijn invitatie kreeg voor de spelen in Nijlen was hij
meteen enthousiast. De ontnuchtering kwam er echter wanneer hij aankwam in Egypte en zag dat
het er snikheet was en er geen wintersporten op het programma staan. In curling is hij namelijk
wereldtop, maar die sport staat jammer genoeg niet op het programma in Nijlen. Sportief en
gedreven als hij is doet hij toch zijn uiterste best om de spelen te winnen.

DIMITRI DOCTOROFF (NIEK DEPREZ)
Dimitri is een voormalig wereldkampioen schaken. Hij is de slimste persoon die we kunnen vinden in
het atletendorp en etaleert graag zijn kennis. Hij moet Boris helpen bij het acclimatiseren en dient
ervoor te zorgen dat Boris op tactisch gebied sterk voor de dag komt. Alleen is het voor Boris dikwijls
moeilijk om de erg strategische zetten van Dimitri te volgen. Hopelijk komt Boris hierdoor niet in de
problemen...

DE KENIANEN
CASTER GYMGYM (JARON DEVLOO)
De Kenianen zijn er op gebrand om alle loopdisciplines in de wacht te slepen. Caster heeft het niet
breed in zijn thuisland en deze spelen zijn een manier om Kenia te ontvluchten en een nieuw leven te
beginnen en zijn land in de kijker te zetten. De infrastructuur en begeleiding van topsporters in Kenia
is echter niet optimaal, en daardoor heeft Caster bij verschillende sporten wel erg bizarre en niet zo
efficiënte technieken. Caster is ook enorm breed en pronkt maar wat graag met zijn/haar lichaam, de
andere atleten vinden het onnatuurlijk hoe breed Caster is en stellen zich hier vragen bij.
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K K..KKK.KK…K (HANNES DUGARDEYN):
De coach leert zijn telg Caster allemaal foute technieken aan en merkt al vlug dat de andere volkeren
over betere trainers beschikken. K k..kkk.kk…k besluit dus om de anderen te bespioneren en hoopt
om zo Caster klaar te stomen voor de verschillende disciplines. Financieel gaat het de Kenianen niet
voor de wind en daarom is K k..kkk.k…k een makkelijk doelwit van de gokchinees.

DE EGYPTENAREN
JUSTIN SHAFFY (SIMON LOOSE):
Justin moet de Farao vertegenwoordigen tijdens de spelen en er rust dus een immense druk op z’n
schouders. De hele natie van Egypte rekent op hem, en als hij faalt om de spelen te winnen wacht
hem een troosteloos lot als slaaf. Justin heeft een imposant lichaam en is niet vies van een lepe
streek tijdens een wedstrijdje. Naast sporten heeft Ramses nog een passie, zingen. Ramses zal ons
dagelijks voorzien van wat engelengezang.
TIM DRIFTERS (STAN DE MEULENAERE):
Tijdens de spelen voor de 75ste verjaardag van Farao Lik Mon Re Zahur LXIX wist Tim er niet in te
slagen om als atleet de spelen te winnen. Jaren later krijgt hij echter de kans om het felbegeerde
eremetaal dat hij zelf nooit wist binnen te rijven, weliswaar als coach. Ook hij staat onder immense
druk van de Farao en de Egyptische natie. Daarom is ook Tim niet vies van een lepe truc meer of
minder. Hij hoopt dat zijn succesvolle racecarrière hem de nodige ervaring kan geven om zijn poulain
te begeleiden.

De commentatoren
YOURI TER MULDER EN EVERT VAN DEN APEL (KOBE BRUYNOOGHE & BRECHT DEBAENE):
Youri en Evert zijn doorwinterde rotten wat het commentaargeven wat grote sportevenementen
betreft. Ze hebben een ongelofelijke kennis over de zwaktes en sterktes van de sporters en pakken
maar graag uit met een woordspeling tijdens wedstrijden. Achter de schermen ontmoet Evert Ten
Apel echter de charmante Caster GymGym. Evert is er op slag ook verliefd op, maar weet niet dat hij
onder de duiven aan het schieten is van de Gallische coach Mezdi Laplace. Beiden hebben de
befaamde commentatoren Youri Mulder en Evert Ten Apel als idool. Ze willen dan ook helemaal zijn
zoals hen.
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De scheidsrechter
JEROME GOEIFONG NZOLO (FLOR VANDENBROUCKE):
Jerome is een scheidsrechter van wereldklasse. Hij leidde reeds wedstrijden in de allergrootste
sporten (Finale WK blad steen schaar, Halve finale hinkelen en de 1/8e finale sudoku op het EK). Hij is
streng en onderbreekt het spel vaak maar is uiterst correct. Jerome wil dat atleten leren van hun
fouten en deinst er dan ook niet voor terug om uit te leggen waar het precies fout is gelopen en
waarom hij het spel stillegt. Zijn fysieke paraatheid gaat er echter met de dag op achteruit. Hopelijk
blijft hij fit genoeg om de Spelen in goeie banen te leiden.

Het gokbedrijf
PASCAL PLOVIE (MATTHIEU HAMELLINCK):
Pascal heeft besloten om zich dit jaal in het gokken te stolten. Hij heeft dan ook het gokbedlijf
ChinaGambling opgelicht. Zijn bedlijf boelt echtel niet al te goed. Daalom plobeelt Pascal enkele
atleten te manipulelen en te spelen zo naal zijn hand te zetten. De Falao heeft echtel al snel dool dat
de wedstlijden niet fail vellopen en besluit om op ondelzoek te gaan naal hoe dit komt. Pascal moet
plobelen om niet ontdekt te wolden met zijn illegale activiteiten.

De terreinknecht
BARTEL MARGRIET (BENOIT VANDENDRIESSCHE):
Bartel is de terreinknecht en dient ervoor te zorgen dat in de dorre woestijn alle speelvelden op tijd
klaar raken. Hij slaat graag eens een praatje tegen een toevallige passant en vertelt graag flauwe
moppen. Er heerst echter een sprinkhanenplaag en daar is ook Bartel niet tegen opgewassen. Hij
probeert de sprinkhanenplaag onder controle te krijgen en probeert dit op verschillende manieren.
Benieuwd of Bartel slaagt in zijn opzet...

De mummie
MUMMIE (TOM VERVAELE):
De spelen zijn nog maar goed en wel begonnen of daar duiken de eerste problemen al op. Een
mummie jaagt iedereen de stuipen op het lijf. Tim Drifters is de eerste die een meedogenloze aanval
moet ondergaan, maar is zeker niet de laatste. Kan de mummie weer rust vinden, of blijft hij voor
consternatie zorgen?
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Wie gaat er mee op kamp?
Dit jaar hebben we (ondanks de kleine leidingsploeg) er een meer dan geslaagd werkjaar van
gemaakt. Omdat een kamp van 10 dagen toch nog heel wat meer is dan één zondagnamiddag, is er
beslist om enkele plus-leiders (als er tegenwoordig al plus-mama’s bestaan, dan mag dit ook!) mee te
nemen op kamp. Deze pagina is bedoeld om ze u eens voor te stellen. Ondertussen willen we ervoor
zorgen dat u nog eens de gehele leidingsploeg voor de geest kunt halen voor u uw kind meegeeft op
kamp.

Groepsleiding
Jaron Devloo

Thomas Bogaert

Sloebers (3)
Brecht (06/06/’98):
Deze knappe jonge knaap (als er daar maar geen 2 van bestaan!) heeft bijna 3
jaar leidingservaring. Hij is 2 jaar geleden samen met zijn medeleider Simon
begonnen bij de toppers, daarna heeft hij de speelclub onder zijn hoede
genomen, en nu staat hij al bijna een heel jaar bij de sloebers. Vol goesting
kijkt hij al uit naar de zevendaagse met zijn deugnieten.

Simon (17/02/’98)
Simon Loose zit nog maar 4 jaar in de chiro, waaronder nu zijn 3e jaar leiding.
Hij beweert het rekenwonder van onze chiro te zijn (blijkbaar kan je 5000
euro netto verdienen als startende universitair geschoolde wiskundige),
vandaar dat hij samen met Flor de financiën zal beheren. Simon zit
momenteel in een ingewikkelde relatie. De liefde spat er vanaf, maar is dit
genoeg voor een duurzame relatie? De liefde voor zijn sloebers is alleszins
nog een pak groter!
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Stan (13/01/’94)
Stan De Meulenaere is vorig jaar gestopt als chiroleider, maar is sinds enkele
maanden toch weer op de chirokar gesprongen. Stan zit momenteel dus aan
7 jaren leidingservaring! Waar anders dan bij zijn geliefde sloebertjes kon hij
zijn comeback maken? Stan heeft alleszins weer ongelooflijk veel goesting
om met zijn sloebertjes (Simon en Brecht) er een waanzinnig kamp van te
maken.

Speelclub (3)
Flor (08/04/’98)
Flor Vandenbroucke is niet aan zijn proefstuk toe, na een jaartje speelclub en rakkers
koos hij opnieuw voor de speelclub. Samen met onze allernieuwste leider Matthieu heeft
hij er dit jaar een ferme lap op gegeven. Flor is samen met Simon verantwoordelijk voor
de financiën van de chiro, een niet te onderschatten verantwoordelijkheid. Toch heeft hij
nog ruimschoots de tijd om een ultrazot kamp voor zijn speelclubbers voor te bereiden.

Matthieu (21/07/’97)
Matthieu Hamerlinck was het nieuwe gezicht in onze chiro. Hij werd onmiddellijk
voor de leeuwen gegooid bij de speelclub, maar dat kon hem helemaal niet deren.
Matthieu ontpopte zich in een mum van tijd tot één van de zwaargewichten van de
chiro, wat een jaartje Gent met een mens kan doen... Eén iets staat vast: voor de
speelclubbers zorgen zal hem beter afgaan dan zijn studies!

Niek (20/09/’94)
Wat een comeback! Niek Deprez stond 5 jaar geleden bij de sloebers, maar
moest vroegtijdig zijn leiderscarrière staken door zijn loodzware studies.
Ondertussen doctoreert Niek als economist. “Het kan verkeren” zou Bredero
hierover zeggen... Flor en Matthieu hebben Niek gevraagd of hij geen zin
had om te helpen de speelclub onder zijn hoede te nemen op kamp, want
zo’n mooie, grote bende vergt toch heel wat inspanning. Niek is de rust
zelve, wat een welkome aanvulling zal zijn in deze leidingsbende.
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Rakkers (2)
Maxim (25/10/’95)
Maxim Goethals begon dit jaar al aan zijn 6e jaar leiding. Hoewel zijn uiterlijk
het niet verraadt, was Maxim (tot aan Stan zijn terugkeer) de oude rot in
deze leidingsploeg. Na 3 jaar groepsleiding heeft hij de groepsleidingsfakkel
doorgegeven aan Jaron en Thomas. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat u met
vragen niet bij hem terechtkan. Maxim had al alle afdelingen buiten de
rakkers voor zijn rekening genomen, de keuze voor de rakkers was dus snel
gemaakt!

Benoit (14/06/’98)
Benoit Vandendriessche zet al eens graag de bloemetjes buiten, hoe kan het ook
anders... Toch staat hij altijd paraat voor zijn leden, dit zal op ook niet anders zijn.
Benoit was twee jaar geleden al eens rakkerleider en dit viel goed in de smaak,
vandaar opnieuw de keuze voor de rakkers. O trouwens, heeft u genoten van de
mooi inkleding van de ribbetjesavond? Dit was allemaal de verdienste van ons
bloemistje Benoit!

Toppers (2)
Thomas (14/07/’98):
Thomas Bogaert begon dit jaar (net als elke andere leider van het jaar ’98) aan
zijn derde jaar als leider. Dit jaar heeft hij zich opnieuw 100% moeten smijten,
want samen met Jaron moest hij de algemene leiding van de leidingsploeg voor
zijn rekening nemen. Vorig jaar was hij rakkerleiding, dit jaar schoof hij mee op
met zijn 2ejaar rakkers. Samen met zijn oude schoolvriend Kobe (meer gekend
onder de naam Poncho) vormt hij een ijzersterke tandem. We zijn ervan
overtuigd dat hij zijn volledige 105 kilogram (op het einde van het kamp 107-89-10-11?) in de schaal zal leggen om er weer een onvergetelijk kamp van te
maken!

Kobe (18/02/’98):
Kobe Bruynooghe is de grootste van de leidingsploeg, het grootste hart heeft hij
zeker ook (kijk maar naar de resem meisjes die hij reeds verzamelde). Ik heb van
horen zeggen dat hij al zijn ogen te kijk legt voor een volgende aanwinst? Kobe deed
reeds de rakkers en speelclub, hij heeft echter nooit zijn ambitie om de oudere
afdelingen te doen onder stoelen of banken gestoken. Met Kobe zijn er nooit
normale activiteiten, verwacht jullie dus maar aan nooit eerder geziene taferelen!
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Kerels (2)
Brecht (04/02/’98)
Socioloogje Brecht Colpaert zit al sinds de sloebers in de chiro, hij doet dus
zeker niet onder voor zijn 3 zussen (als we kijken op chirovlak tenminste). Hij is
altijd al een koptrekker geweest, vandaar dat hij er geen probleem mee had
om alleen de kerels te doen. Dit jaar stonden de “Bloedspelen” en de “Wetten
van Colpaert” al op het programma, dat belooft voor het aankomende kamp...
Ook moeten we u al waarschuwen, op voorkamp zal er samen met Tuur aan
een loeiend hard tempo gereden worden! Gelukkig dat Thybo Bogaert toch
heel wat sportiever en afgelijnder is dan zijn oudste broer...
Tuur (07/01/’98)
Tuur Oosthuyse is het prototype van een echte chiroman. 6 jaar is hij samen
met zijn 10-minuten jongere broer Miel leider geweest. Als het er maar hard
en wild aan toegaat, dan is Tuur erbij. Bij Tuur moet het altijd vooruitgaan,
slabakken zal dus niet aan de orde zijn. Voor de bezorgde ouders: bijhorende
foto is niet representatief voor hoe het er bij de kerels zal aangaan op kamp!

Aspi’s (2)
Jaron (16/01/’98):
Na een jaar sloebers en een jaar speelcub besliste Jaron Devloo om het roer
helemaal om te gooien en dit jaar de aspi’s voor te bereiden op het
leiderschap. Het geslaagde aspi-eetfestijn laat toch wel uitschijnen dat dit al
aardig gelukt is! Jaron zijn enthousiasme is een van zijn sterke punten, dit is
dan ook een van de redenen waarom Jaron groepsleider is. Jaron heeft er dit
jaar voor gekozen om een die hard socialist mee te nemen als medeleider
naar Nijlen. Ondanks deze vreemde keuze zijn we er van overtuigd dat de
aspi’s de beste 10 dagen van hun leven zullen meemaken.

Miel (07/01/’98)
Als je Miel Oosthuyse niet kent, dan moet je de voorbije jaren onder
een steen geleefd hebben. Er zijn maar weinig zo’n kleurrijke
persoonlijkheden als Miel, al heeft zijn moeder dit af en toe iets
minder leuk gevonden... We kunnen zeggen dat Miel zijn
allergrootste troef zijn creativiteit is, dit is dan ook een ongelooflijk
grote troefkaart als je een kamp voor de aspi’s voorbereidt!
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Helden (1)
Tom (04/05/’73)
Tom Vervaele zit al in de chiro sinds hij 6 jaar was, hij is dus al bijna langer leider
dan de gehele leidingsploeg samen, wat een held! Tom staat niet ingedeeld bij een
afdeling, maar vormt er weliswaar een op zijn eentje, namelijk de Helden. Tom is
gekend in heel Lichtervelde, je komt hem dan ook erg vaak tegen in zijn (nieuwe)
grijze camionette. We danken Tom voor zijn jarenlange inzet, Chirojongens
Lichtervelde zou niet meer hetzelfde zijn zonder onze Tom.
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Sloebers
Beste Sloebers & ouders,
Dit is jammergenoeg al de laatste keer dat we jullie een brief schrijven in ons flopke. Het sloeberjaar
2017-’18 zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste en tofste bendes in jaren! De schone
zondagen zullen ons, de leiders, alvast zeker bijblijven in onze harten.
Maaaaar, het beste deel van ’t jaar moet er nog aankomen: De eindactiviteit en ons superduper tof
kamp! De Eindactiviteit vindt plaats op zondag 24 Juni. Hiervoor gaan we dit jaar naar goede
gewoonte naar Plopsaland joepieeee (concrete info volgt nog)! Dit is meteen ook de laatste activiteit
dit jaar, daarna kunnen jullie al beginnen met je valiezen maken voor het langverwachte kamp 😊
Het is voor sommigen misschien de eerste keer dat je meegaat op kamp, maar jullie weten
ondertussen al hoe het er aan toe gaat in de Chiro. Dat wil dus zeggen dat we ons een week lang
keihard gaan amuseren! Samen zingen, ravotten, eten, op tocht gaan, bossen verkennen…
Wat betekent op kamp gaan nog:
Geen Televisie of tablets, Wel elke dag een fantastisch kampthema dat gespeeld wordt door jullie
lieve leiders.
Geen Pokémon Go of Nachtwacht, Wel megacoole waterspelletjes en forten bouwen
Geen Playstation of Wii, Wel stoere fakkeltochten en keiharde buitenspelen.
Geen mama of papa, Wel Brecht,

Stan en Simon!

Verder zouden we nog vragen om enkele dingen niet te vergeten voor het kamp:
-

Kids-ID meegeven op bezoekdag
10 euro zakgeld
Inschrijven voor bezoekdag
Wij gaan op kamp van 12 tot 18 juli

Tot op slotactiviteit en tot op kamp in Nijlen!
Simon

0483010342

Stan

0499419252

Brecht

0497123403
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Speelclub
Liefste, mooiste, leukste, slimste, wildste speelclubbertjes,

Joehoeeee, we gaan bijna op kamp, wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook?!?!?!
Omdat jullie met zoveel meegaan op kamp (ja we hebben de kaap van de 15 bereikt), zullen we nog
een extra leider meenemen op kamp. Deze leider staat gekend onder de naam Niek. We denken dat
jullie Niek nog niet zo goed kunnen, dus hebben we hier een foto van hem mee. Nu zullen jullie hem
vast en zeker herkennen als we naar Plopsaland gaan, want ja, ook Niek zal er bij zijn!

Wat mogen jullie op kamp allemaal verwachten?








Enthousiaste leiders (enkel na de platte rust kan leider Flor wat knorrig zijn)
Geweld(ad)ige activiteiten!
Een dagje leiding gegeven door de aspi’s! We zijn zeker dat ook dit een fantastische dag zal
zijn!
Gezellige Antwerpse babbels (tijdens een van onze activiteiten buiten het kampdomein)
Even vergeten wie je beste vrienden zijn tijdens familiedag
Flor die helemaal overklast zal worden door Matthieu op snurkvlak...
Een helemaal uitgewerkte Fortnite-namiddag! Neen, niet op de playstation, wel in het
prachtige bijliggende bos!
Je leest het al, het kamp heeft weer alles in petto om het vorige kamp te overtreffen! Ik
verklapte al dat we Antwerpse babbels zouden hebben. Dit uiteraard door onze locatie! We
gaan op kamp naar Nijlen.
Zoals hierboven al vermeld gaan we op 24 juni naar Plopsaland
als eindactiviteit, info volgt nog!
Speelse groetjes, en nog een echte foto van Niek... ;-)
Flor (0477/131365), Matthieu (0473/255544) en Niek
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Rakkers
Het is bijna zover, het kamp komt eraan. Dit is alweer het laatste tekstje voor dit jaar. Voor het kamp
zijn er nog een aantal toffe activiteiten. Waaronder examenactiviteiten van 14u tot 16 uur. De
slotactiviteit is 24 juni. De locatie blijft nog een verrassing.
We verwachten jullie met jullie ouders 12 juli om 12 uur om vooraleerst te genieten van
megaaaaalekkkeeerreeeee barbecue en in de namiddag een wandeling om de omgeving van de
kampplaats te verkennen en rond 17u sturen we jullie ouders naar huis. En starten we een
ongelofelijk leuk, tof, beire, nice, chic, grappig kamp.
kamp!
oh wat een ramp!
moet ik m'n familie missen.
en alleen op de wc pissen.
en mijn vrienden slissen.
en doen aan snoepjes weggrissen.
eerste dag; haha wat een lach!
het was zo gezellig.
en ook zo blubblubbellig.
ik wil nooit meer terug.
OH MY GOD EEN MUG!
IK GA TERUG!
pfff , weer terug thuis voor de buis.
was ik nou maar nog op kamp.
't was zo gezellig.
Vergeet jullie toegangsticket niet voor de start van het kamp.
Alle bijkomende informatie over het kamp zullen jullie zo snel mogelijk van ons horen.
Maxim Goethals: 0495 48 81 76
Benoit Vandendriessche: 0497 80 51 55

Uitknippen =
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Middle of the flop
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TOPPERS
Liefste Toppers,

Ik schrijf u vanop mijn porseleinen troon toe, alwaar ik mij ontdoe van gastro-intestinale lasten. Na
een lang, zwaar, doch voldoenend werkjaar, kan ik concluderen dat minder niet noodzakelijk slechter
is. Met z’n zevenen hebben jullie ons getoond dat een kleine groep niet steeds garant staat voor een
kleine portie amusement. Jullie slaagden erin om elke zondagnamiddag voor ons aangenaam te
maken, ookal waren jullie slechts met twee, of zelfs alleen (ik kijk naar jou, Bassie).
Allen hebt gij ons het afgelopen jaar aan het lachen kunnen brengen. Ons aller mollige vriend,
Thomas, kan er ongetwijfeld van meespreken. Mogen wij u dan ook vragen ons te vergezellen op ons
tiendagenverblijf te Nijlen? Thomas en ik bezoeken binnen een twintigtal minuten Bram, daarna
Senne, om de avond af te sluiten bij Yann. Hopelijk krijgen wij daar, en ook bij Karel, Yorben, Brian en
Wout, een positief antwoord op de welluidende vraag: “En, ga je mee op kamp?”

Met veel liefs en een uiterst onwel geurende groet,
Kobe, ofte Poncho

Thomas (0494509984)
Poncho (Kobe) (0479572344)
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KERELS
Het is weer zover, we gaan op kamp!
Voor velen de eerste keer dat we voordien ook nog eens gaan zwoegen zweten afzien puffen
doodgaan tendkomn en kapotgaan op de fiets(de leiding ziet dit alvast zitten!). Voor mensen die
nogal een zweetreet hebben raden we alvast een koersbroek aan, als u in de eerste dagen van het
kamp tenminste wat op uw gemak wil zitten. Dit alles is alvast perfecte aanloop naar 10 dagen
topamusement. Bizarre extreme ongelooflijke avontuurlijke spectaculaire extraordinaire zotte
ongewone kweetnie-oe-machtige activiteiten afgewisseld met onze ton vullen met de heerlijke zalige
culinaire meesterlijke creaties van de kookploeg en ons eens weinig wassen (of staat er hiervoor dit
jaar iets anders op het menu?).
Hopelijk wordt er tussen die dagen door ook ietwat geslapen, anders zitten we naar het einde van
het kamp toe zeker allesinds ongetwijfeld steevast op elkaars kap en kunnen jullie leiders jullie niet
meer motiveren voor de bizarre activiteiten. Ook de 2-daagse wordt weer een topmomentje. De
grote diepzinnige allesomvattende diepgaande levensvraag is nu natuurlijk waaraan jullie leiding uw
zuur verdiende centjes aan heeft uitgegeven. We gaan dus met ons vrolijk verdiend geld ons 2 dagen
amuseren. Klinkt best goed!
Ook naar familiedag wordt alweer reikhalzend verlangend hunkerend vol spanning uitgekeken. Uw
leiding heeft hier wel een compromis gemaakt dat enkel ploegen waar 1 van uw leiders in zit deze
dag mogen winnen. Wie zich hier niet aan houdt krijgt sancties waaronder we folteringen, geen
vlees, toiletten, patatten schillen enz. verstaan. Dit jaar zullen we ook af en toe de tijd nemen om te
mediteren in groepsverband. De hoofdvraag van deze intense momenten zal luiden: ‘Hoeveel
patatten zijn er nog?’ Vergeet dus uw eigen meditatiemateriaal (het heilige patattenmesje) zeker
niet, anders bent u gedoemd om het hele kamp steentjes te rakelen als een ware boeddha. (of de
toiletten kuisen, hangt er van af hoe je het bekijkt).
Maar vooraleer het zo ver is nog even het (korte) programma:
27/05: Geen chiro, ons veld wordt gebruikt voor het grote ‘stratenkubbtornooi’. Allen zeker welkom!
3-10-17/06: Examenactiviteit, 16u-18u.
24/06: Eindactiviteit!! Info volgt.
8/07: Vertrek kamp! 😊 (Met ene zekere medeleider Tuur Oosthuyse)

Allen succes met de examens!
Groetjes Brecht Colpaert
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Aspi’s
Beste Aspiranten,
De tijd is net zoals een bosklapper, zo snel dat deze weer is gevlogen… Julie laatste jaar als klein,
onschuldig en lief gastje is alweer bijna voorbij en de tijd komt eraan waarop jullie voor het eerst de
functie als leider zullen mogen bekleden. Spanneneeund!
Hoewel er nog veel te leren valt over het leiderschap, hebben jullie dit jaar al meerdere keren
bewezen dat jullie alleszins de capaciteiten hebben om het volgend jaar fantastisch te doen. Ik ben
nog steeds verwonderd over het eetfestijn, over hoe vlot en strak alles verlopen is. En over hoe jullie
gemotiveerd waren. Ik kan mijn mening het best verwoorden aan de hand van 1 woord: Proficiat!
Net zoals de polonaise als de lichten aangaan op het einde van een Zwane fuif, staat er gelukkig nog
een geweldige 13 daagse (Ja hoor, 3 dagen voorkamp miiinsen) gepland begin juli, om jullie seniorjaar deftig af te sluiten.
Op zondag 8 juli, vertrekken we op voorkamp richting Antwerpen met onze stalen ros, met als doel
om daar een 3 tal dagen later aan te komen. Smoet alvast jullie benen, begin maar alvast te trainen,
en koop al maar voldoende belegde broodjes om appelflauwtes te overwinnen! Meer info volgt
uiteraard nog 
Op 24 juni, staat onze eindactiviteit gepland. Deze dag is de laatste activiteit van dit werkjaar, waarop
we een volledige zondag met de 3 oudste afdelingen Walibi gaan verkennen. Hopelijk kunnen jullie
ook allemaal mee!
Ziezo, nu rest ons enkel nog de komende examenperiode te overleven en daarna houdt niemand ons
nog tegen om wakker te worden met het getrommel van de regen op het dak ;)
Alvast veel succes voor de komende examens en vergeet niet: Twas koed, ma goed te doen!
Jaron
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Voorstelling van de kampplaats
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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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Spelletjespagina

N=H

L=K

-V

S=D

+

+
W=F

B = N, +EN

- GR

D = T, O = H
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Kleurplaat
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Ode aan een leider
De speelclub, kerels en aspi’s zaten met de handen in de haren, wie o wie kon hun helpen? Ze
betwijfelden of ze al hun gasten alleen aankonden. Maar uit het niets kregen ze hulp van 3
heldhaftige oud leiders. Miel, Tuur en Niek komen graag 10 dagen terug om de huidige leiding in
nood te helpen. Bedankt!
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