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Woordje van de redactie 
 

Na een fantastisch kamp zijn wij van de redactie laaiend enthousiast om weer aan een nieuwe editie 

van het geniale Flopke te schrijven. Wij hebben er dan ook voor gezorgd dat jullie enkele pagina’s 

diepzinnige literatuur hebben voor tijdens de toiletbezoeken.  

In deze editie willen we vooral even terugblikken op het formidabele kamp, aan al diegenen die mee 

waren proficiat, aan al deze die er helaas niet bij konden zijn een iets mindere proficiat, maar 

volgend jaar heb je terug de kans om hierbij te zijn! Bij deze willen wij dan ook iedereen bedanken 

die er bij kon zijn, want zonder jullie zou het ook maar een saaie bedoening geweest zijn. Verder 

kunnen jullie natuurlijk ook nog genieten met de traditionele middle of the flop en nog zo veel meer! 
Helaas kunnen we het niet tegenhouden dat er ieder jaar kans is dat er een aantal leiders zullen 

stoppen, met spijt in het hart moeten wij dan ook afscheid nemen van 8 fenomenale leiders. (Stan 

De meulenaere, Tuur Oosthuyse, Miel Oosthuyse, Thijs Vandepoele, Jonas Vandepoele, Robin 

Debaene, Lennert Decock en Steven Cortvriendt) Bedankt voor alle tijd, werk, plezier, emoties .. dat 

jullie gestoken hebben in deze jeugdbeweging, we zullen jullie zeker niet vergeten, waarschijnlijk 

zullen we de meesten af en toe wel nog eens tegenkomen. Maar niet getreurd beste mensen, wij 

hebben er voor gezorgd dat we nog een extra leider bij krijgen! We zijn er zeker van dat deze 

jongeman even gemotiveerd is als alle andere leiders en dat hij dat minstens even goed zal doen. 

Welkom Matthieu Hamerlinck! 

Hopelijk is iedereen tevreden over de nieuwe leiders die voor hen staan, aan iedereen een zalig 

chirojaar gewenst en veel leesplezier!  

Vriendelijke groeten  

De redactie 

Bogaert Thomas (0494509984) Jaron Devloo (0489439497) Flor Vandenbroucke (0474131365) Brecht 

Debaene (0497123403) 
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Woordje van de groepsleiding 
Beste leden, ouders, sympathisanten, oud-leiders en nieuwe lezers 

Wat vliegt de tijd, het kamp te Lille leek als de dag van gisteren, maar toch schrijven we alweer 

september. Het was dan ook een editie om niet te snel te vergeten. Volgens mij beeft Lille nog na van 

Kim Kay’s fantastische ‘Li La Li’ die zo’n 5 keer per dag door de boxen galmde. Maar helaas kwam er 

zelfs aan dit mooie liedje een einde en zitten de meesten weer terug op de schoolbanken. Maar het 

was zalig, bedankt aan iedereen die dit heeft helpen mogelijk maken! Mijn hart is bij jullie <3  

Gelukkig kunnen we vanaf nu weer iedere zondag het beste van onszelf geven. De stardag zit erop, 

dus gaat het nieuwe werkjaar officieel van start. Welkom aan alle leden en ouders die opnieuw hun 

vertrouwen schenken aan onze leidingsploeg. Ook aan alle nieuwe gezichten zeg ik, welgekomen! 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En voor sommige leiders is hun tijd van gaan 

jammer genoeg gekomen. Met spijt in hart, moeten de Chirojongens afscheid nemen van Jonas 

Vandepoele, Stan Demeulenare, Lennert Decock, Miel Oosthuyse, Robin Debaene, Steven 

Cortvriendt, Tuur Oosthuyse en Thijs Vandepoele.                                                                                              

Ik kan gewoonweg niet in woorden uitdrukken hoe groot onze dankbaarheid is. Jullie hebben 

jarenlang het beste van jullie zelf gegeven en zo Chirojongens Lichtervelde 1 voor 1 gekleurd met 

jullie inzet, enthousiasme en kameraadschap. Steek jullie uniform maar niet te ver weg, het o-zo-

bekende lied luidt niet voor niets: “Chiro is iets dat heel je leven raakt en waar je samen werk van 

maakt.”  We zien elkaar sowieso snel terug! Chirojongens Lichtervelde is jullie voor altijd dankbaar. 

De fakkel der groepsleiding wordt dit jaar ook doorgegeven. Bedankt Maxim en Jonas voor al jullie 

werk, tijd en inzet als groepsleiding. Jullie kunnen met een gerust hart deze fakkel overdragen aan 

Thomas en mezelf. We zullen deze brandend houden, door alles wat we de voorbije jaren van jullie 

geleerd hebben. Merci! 

Vanaf heden kan ik met trots aankondigen dat Jens Devloo en Hannes Dugardeyn de Chirojongens 

zullen versterken als volwassen begeleider (VB). Hun onuitputbare bron van kennis zal zeker 

optimaal benut worden en hun advies wordt een zeer welgekomen hulpmiddel. Nu al bedankt 

mannen 😊Voor iedereen waarbij deze namen geen belletje doen rinkelen, neem zeker een kijkje bij 

de VB-voorstelling, wat verder in dit Flopke.  

Zo, dan kunnen we nu starten met ons nieuw werkjaar. Wij hebben er alvast ongelooflijk veel zin in, 

dit jaar wordt ongetwijfeld weer fantastisch.  

Tot zondag! 

De groepsleiding, Thomas Bogaert (0494/509984) en Jaron Devloo (0489/439497) 
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Voorstelling van de VB’s 
Naam: Jens Devloo 

Gsm-nummer: 0475 465 150 

Leeftijd: 26 jaar 

Beroep: Senoir Consultant bij PWC. 

Chiroverleden: Meerdere jaren als lid, leider en groepsleider. 

Jens zit momenteel nog in het Gewest Foefel (Enkele groepen uit 

nabijgelegen steden en gemeenten vormen samen een gewest. In 

totaal ondersteunen 73 gewesten de Chirogroepen. Gewest Foefel is 

daar 1 van) 

Ook zit Jens in onze VZW Jebo, die o.a. verantwoordelijk is voor 

onderhoud en herstellingen van de lokalen.  

 

 

 

Naam: Hannes Dugardeyn 

Gsm-nummer: 0499 624 321 

Leeftijd: 29 jaar 

Beroep: Senoir Consultant bij Delaware BeLux.  

Chiroverleden: Meerdere jaren als lid, leiding en groepsleiding. 

Hannes is de oudste en heeft Jens dus alle kneepjes van het vak geleerd. 

We kunnen hem dus beschouwen als een Padre Familias.  

Onze VB’S vormden ooit nog samen het groepsleidingsduo, dus de 

samenwerking als VB zal hier ongetwijfeld vlekkeloos verlopen.  
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General info 
Enkele belangrijke data die je zeker en vast al in de agenda mag plaatsen!!

8 oktober                      Geen chiro wegens leidingsweekend 

21 oktober                    Lukkenslag 

19 november               Christus Koning 

24 + 31 december       Geen chiro 

24 maart                       Ribbetjesavond 

21 april                          KEAS-aperitiefquiz 

 

Examenregeling 7, 14, 21 en 28 januari: 

Sloebers Speelclub Rakkers Toppers Kerels Aspi’s 

14h-16h 14h-16h 14h-16h 16h-18h 16h-18h 16h-18h 
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Voorstelling van de leiding 
We beseffen dat er heel wat jonge en nieuwe leden (alsook de ouders) nog niet goed al de leiders 

kennen, daarom stellen we hen nog eens allemaal voor. Dit jaar zijn we ook maar met 10 leiders, dit 

is dan ook de reden waarom we ervoor hebben gekozen om bij de sloebers tot en met de toppers 2 

leiders te plaatsen. Brecht Colpaert zal de kerels alleen voor zijn rekening nemen en Jaron Devloo zal 

hetzelfde doen bij de aspi’s. 

Groepsleiding 

Jaron Devloo     Thomas Bogaert 

 

f 

 

 

 

 

 

 

 

Sloebers (2) 

 
Brecht (06/06/’98): 
Brecht Debaene begint dit jaar (zoals de meeste andere leiders) aan zijn derde jaar 

leiding. Na de toppers en speelclub wilde hij eens de jongste afdeling onder zijn 

vleugels nemen. Spijtig genoeg hebben we afscheid moeten nemen van zijn 

tweelingsbroer Robin, maar het probleem om hen uit elkaar te houden is nu wel van 

de baan! Brecht vergelijkt zichzelf met een konijn omdat hij even lief en schattig is. 

 

 

Simon (17/02/’98) 
Simon Loose begint dit jaar aan zijn 4e jaar in de chiro, waaronder nu zijn 3e 

jaar leiding. Hij beweert het rekenwonder van onze chiro te zijn, vandaar dat 

hij samen met Flor de financiën zal beheren. Vorig jaar deed Simon de 

kerels. De iets oudere leeftijd lag hem wel, maar dit jaar wil hij eens iets 

helemaal anders, vandaar de keuze voor de sloebers. Simon vergelijkt 

zichzelf met de Europese Oehoe, omdat hij net zoals uilen ervan houdt om 's 

nachts actief te zijn. Hij is namelijk verzot op nachtspelen. 
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Speelclub (2) 

 
Flor (08/04/’98) 
Flor Vandenbroucke is niet aan zijn proefstuk toe, na een jaartje speelclub en 

rakkers kiest hij opnieuw voor de speelclub. Samen met onze nieuwe leider 

Matthieu zal hij het beste van zichzelf geven. 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 ultrazotte 

activiteiten voor zijn speelclubbers voor te bereiden. Flor vergelijkt zichzelf met 

een Siberische Tijger: prachtig om te aanschouwen, atletisch gebouwd en met 

uitsterven bedreigd.  

 

 
Matthieu (21/07/’97) 

Matthieu Hamerlinck is het nieuwe gezicht in onze chiro. Hij wordt onmiddellijk 

voor de leeuwen gegooid bij de speelclub, maar dat deert hem helemaal niet. 

Matthieu heeft er 100% zin in en zal alles eraan doen om de speelclub een 

overgetelijk jaar te bezorgen. Eén iets staat vast: voor de speelclubbers zorgen zal 

hem beter afgaan dan zijn studies! 

Matthieu vergelijkt zichzelf met een bever vanwege hun gigantische tanden, hij 

heeft ook enorm veel wilskracht om zich in iets vast te bijten. 

 

 

Rakkers (2) 

 
Maxim (25/10/’95) 
Maxim Goethals begint dit jaar al aan zijn 6e jaar leiding. Hoewel zijn 

uiterlijk het niet verraadt, is Maxim de oude rot in deze leidingsploeg.  Na 3 

jaar groepsleiding geeft hij de fakkel door 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! Maxim vergelijkt zichzelf met een 

patrijs met een lange nek. Hij heeft graag alles gezien en kijkt met zijn lange 

nek boven iedereen uit om de rust en de controle te bewaren. Met zijn 

vleugels probeert hij al eens de sterren te bereiken, maar al snel beseft hij 

dat de top van de berg al hoog genoeg is. 

 

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 nu 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. Benoit ziet zichzelf als een muilezel: de 

volharding en de intelligentie van de ezel en de kracht en het 

doorzettingsvermogen van het paard.  
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Toppers (2) 

 
Thomas (14/07/’98): 
Thomas Bogaert begint dit jaar (net als elke andere leider van het jaar ’98) aan 

zijn derde jaar als leider. Dit jaar zal hij zich opnieuw 100% moeten smijten, 

want samen met Jaron wordt hij groepsleider. Vorig jaar was hij rakkerleiding, 

dit jaar schuift hij mee op met zijn 2ejaar rakkers. Samen met zijn oude 

schoolvriend Kobe (meer gekend onder de naam Poncho) zal hij er een 

onvergetelijk jaar van maken. Thomas vergelijkt zich graag met een wolvarken, 

zoals het wolvarken is Thomas niet bang om zich vuil te maken. In de modder 

rollen doet hij het liefst! Net zoals het wolvarkentje is Thomas zacht en teder. 

 

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). Kobe deed 

reeds de rakkers en speelclub, hij heeft echter nooit zijn ambitie om de oudere 

afdelingen te doen onder stoelen of banken gestoken. Hij is dan ook verheugd 

om dit jaar samen met Thomas de toppers te entertainen. Kobe vergelijkt zichzelf 

met een kameel: hij is het gewend om lang droog te moeten staan en hij heeft 

niet veel bevochtiging nodig om in zijn element te zijn. 

 

Kerels (1) 

 

Brecht (04/02/’98) 
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. Hij is altijd al een 

koptrekker geweest, vandaar dat hij er geen probleem mee had om 

alleen de kerels te doen. Hij stond vorig jaar bij de toppers, dus weet hij 

goed genoeg hoe hij moet inspelen op zijn bende, plezier gegarandeerd! 

Brecht vergelijkt zichzelf met de leghorn kip. De leghorn kip legt enorm 

veel eieren. Zelf legt hij ook al eens graag een ei op een ietwat minder 

klassieke plaats. Wc-papier (lees: boombladeren) en overbodige 

luxeproducten horen niet thuis bij hem op kamp. De kerels zijn 

gewaarschuwd, het wordt een jaar zonder ‘getrunt’. 
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Aspi’s (1) 

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/ We kunnen zeker zeggen dat hij er ongelooflijk veel zin in 

heeft. Jaron zijn enthousiasme is een van zijn sterke punten, dit is dan ook 

een van de redenen waarom Jaron groepsleider is. Jaron vergelijkt zichzelf 

met de Japanse kraanvogel, omdat het dier in kwestie er ook een 

ingewikkeld en luidruchtig paringsritueel of -dans op na houdt. De 

kraanvogel  is al sinds de oudheid een symbolische vogel en wordt in 

sommige landen als een heilig dier beschouwd en verafgood. 

 

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 

grijze camionette. We danken Tom voor zijn jarenlange inzet, Chirojongens 

Lichtervelde zou niet meer hetzelfde zijn zonder onze Tom. Tom vergelijkt 

zichzelf met een olifant, meer uitleg is hier niet bij nodig veronderstellen we. 

 

We nemen dit jaar met spijt in ons hart afscheid van Jonas, Stan, Lennert, Miel, Robin, Steven, Tuur 

en Thijs. Bedankt voor de jarenlange inzet! 
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Kostenraming kamp 
Hieronder vindt u een vereenvoudigd overzicht van de inkomsten en de uitgaven van het kamp.  

 Inkomsten: dit is de som van het inschrijvingsgeld van de leiding, leden en kookploeg. 

14 sloebers die €120 betaalden: €1680 

58 leden en leiders die €140 betaalden: €8120 

9 volwassenen van de kookploeg die €70 betaalden: €630 

Totale inkomsten: €10 430 

 Uitgaven 

Vlees: €2592,98 

Groenten: €500 

Overig eten (zaken zoals cornflakes, brood, pasta, broodbeleg ...) : €2537,61 

Verplaatsingskosten(NMBS, De Lijn): €359,52 

Aanvulling EHBO-koffer: €116,51 

Spelmateriaal: €1078,20 

Tent-, elektriciteit-, en watermateriaal: €277 

Huur kampplaats: €3550 

Huur camion: €1150 

Totale uitgaven: €12161,82 

 

 €12161,82 - €10 430 = -€1731,92 

 
De chirokas heeft 1731,92 euro moeten bijleggen om het kamp te financieren. Eén van de 

oorzaken hiervan is de hoge kostprijs van onze kampplaats, na enkele slechtere ervaringen 

met kampplaatsen kiezen we bewust voor locaties van hogere kwaliteit, maar dit zien we dan 

ook terug in de huurprijs. 

Onze kasacties (zoals de Lukkenslag, ribbekesavond, fuif...) zijn bedoeld om deze kosten te 

dekken. We kunnen wel niet ontkennen dat we als jeugdbeweging veel uitgaven hebben en 

weinig inkomsten, daarom hebben we dit jaar beslist om het inschrijvingsgeld te verhogen 

naar €30 zodat de chiro op duurzame en kwalitatieve manier verder kan functioneren. We 

hopen dat u begrijpt dat we deze maatregel noodzakelijk achten.  
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Sloebers 
Gegroet beste sloebertjes en ouders, 

Het nieuwe chirojaar is eindelijk van start gegaan!  Wij (Simon en Brecht) keken de hele 

zomervakantie uit naar dit moment natuurlijk. Dit jaar staan we klaar om alle nieuwe sloebertjes te 

ontvangen en hen te entertainen van 14u tot 17u , amusement gegarandeerd! Wij hebben er 

alleszins al superveel zin in, hopelijk jullie ook? 

Leider Simon: na 2 jaar bij de oudsten, was het nu tijd dat ik bij de sloebertjes 

mag staan. Ik was dan ook superblij om dit samen te mogen doen met Brecht, 

met wie ik mijn eerste jaar als leider al eens bij de toppers heb samen 

gestaan. We gaan er samen voor zorgen dat we er met ons allen een megatof 

jaar van zorgen vol plezier en nieuwe vriendjes maken! Voor velen is de chiro 

nieuw en daarom mogen jullie zeker alles vragen en wij zullen steeds ons best 

om jullie te helpen. Hopelijk tot elke zondag (en daarna op het supervette 

kamp!). 

 

leider Brecht:  Na een jaar toppers en speelclub vond ik dat het tijd was om de kleinste 

pagadders te amuseren. Dit chirojaar zal sowieso weer onvergetelijk worden. Hopelijk 

kan ook dit jaar in schoonheid worden afgesloten met een supertof kamp. Ik zie het in 

ieder geval al zitten! 

 

Een top duo aan leiders en een bende enthousiaste sloebers, meer is er niet nodig om 

een onvergetelijk chirojaar te beleven. Voor uw oogappel zal goed gezorgd worden, bedankt voor het 

vertrouwen.  
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Hieronder onze superduper megaspetterende activiteiten: 

10/09: Startdag! 

17/09: Inloopzondag: Kennismakingsspelletjes 

23/09: (zaterdag!) Toneel op de markt! Afspraak om 14 uur aan de kerk en graag 1 euro 
meebrengen. Het toneel eindigt omstreeks 16h, dan mogen de ouders weer om jullie komen. 

01/10: We gaan naar kinderboerderij Den Ast, afspraak om 14 uur daar en ophalen om 17uur. 

08/10: Geen chiro vandaag, we gaan met de leiders de rest van het jaar voorbereiden op                
leidingsweekend. 

15/10: We gaan naar de maan! 

21/10: Lukkenslag, info volgt snel! 

29/10: Boetseernamddig, creatief met klei. 

05/11: We leiden jullie op tot echte soldaten! 

10/11 tot 12/11: Sloeberweekend, info volgt! 

19/11: Christus Koning, gezamenlijke activiteit met de chiromeisjes, info volgt! 

26/11: Vandaag gaan we kokerellen en jullie omtoveren tot echte chef-koks! (breng 2 euro mee) 

03/12: Sinterklaas brengt vandaag al eens een bezoekje aan de chiro. 

10/12: We gaan naar cinema De Keyzer vandaag! Info volgt. 

17/12: Vandaag de laatste activiteit van dit jaar, we vieren dan ook meteen een kerstfeestje! Info 
volgt 

 

Op die manier zijn jullie helemaal mee! We hopen jullie iedere zondag zo talrijk mogelijk te mogen 

verwelkomen! 

Met vriendelijke sloebergroeten, 

Brecht Debaene – 0497/12.34.03 

Simon Loose – 0483/01.03.42 
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Speelclub 
Beste speelclubbers, 

Een nieuwe uitgave van het Flopke gaat meteen gepaard met de start van een nieuw en 

ongetwijfeld supertof chirojaar!  

Dit jaar valt de speelclub onder de hoede van Flor Vandenbroucke en Matthieu Hamerlinck. 

Terwijl de ene leider al wel bij de meesten een belletje doet rinkelen is de andere allicht een nog 

onbekend gezicht. Vandaar deze korte voorstelling van de leiders. 

De eerste van het leidingsduo is Flor Vandenbroucke. Voor hem start z'n 3e jaar leiding. Na 

eerder al de speelclub en de rakkers gedaan te hebben, koos hij ervoor om opnieuw naar de 

tofste afdeling te gaan. U raadt het al, de speelclub! 

De speelclubbers kunnen Flor kennen van de leidingsswitch op kamp waar hij de sloebers een 

dag onder zijn hoede heeft genomen. Flor is een sportieve en muzikale, lieve teddybeer. (Kijk 

maar naar de ochtendgymnastiek op het kamp, of zijn functie als zangleider). Hij kan al niet 

meer wachten om z'n muziekmicrobe met jullie te delen en hoopt dan ook dat hij jullie een 

dolgek jaar kan bezorgen! 

Daarnaast staat een nieuwe leider aan het prille begin van z'n chirocarrière. Matthieu 

Hamerlinck is een creatieve leider die van aanpakken weet. Omdat geen uitdaging hem te veel is 

koos hij meteen voor de speelclub. Met zijn zachtaardige karakter en humor zal hij de 

speelclubbers ongetwijfeld een supertof jaar boordevol avontuur bezorgen.  

Hieronder volgt alvast de activiteitenkalender, de activiteiten gaan door van 14u-17u, tenzij 

anders vermeld of tijdens de examenactiviteiten : 

10/09: Startdag 

17/09: Inloopzondagen: Waterspelletjes indien mooi weer, indien slecht weer: pleinspelletjes 

Zaterdag 23/09:  Inloopzondagen: Toneel op de markt van Lichtervelde, we spreken af op het 

pleintje voor de kerk om 14. De toegangsprijs is 1 euro, dus graag dit bij aankomst aan de leiding 

bezorgen! 

01/10: We gaan samen met de sloebers naar de kinderboerderij! Afspraak aan ‘kinderboerderij 

Den Ast’ om 14u te ‘Hoogwielkestraat 55, 8810 Lichtervelde. Om 17u ophalen aan de 

kinderboerderij.  

08/10: Leidingsweekend, GEEN CHIRO 

15/10: Beketocht, neem vuile kleren en oude schoenen mee! 

Zaterdag 21/10: Lukkenslag, info volgt 

22/10: Geen chiro wegens lukkenslag. 

29/10: We krijgen bezoek van Jean-Baptiste, breng vuile kleren mee! 
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05/11: Paralympische spelen 

12/11: We spelen de quiz ‘Eén jaar gratis’, studeer dus maar al goed. 

19/11: Christus Koning, info volgt 

Vrijdag 24/11: Avondactiviteit van 18u30 tot 20u30. Info volgt. 

26/11: GEEN CHIRO wegens de avondactiviteit. 

03/12: Hij komt, hij komt! De Sint is in het land! 

10/12: We gaan samen met de sloebers naar Cinema De Keyzer, info volgt. 

17/12: Eén tegen allen, smeer maar al je kuiten in. 

24/12 en 31/12: GEEN CHIRO 

Heel januari: Examenactiviteit, chiro van 14u tot 16u 

Zo, nu zijn jullie al een beetje wegwijs gemaakt bij de speelclub. Hopelijk maken we dit jaar veel 

plezier en beleef je veel leuke momenten die je heel je leven zal onthouden. Met een mooie foto 

van ons toen we jullie leeftijd hadden en Matthieu zijn favoriete spreuk sluiten wij hier af. 

     

Matthieu zijn duister kantje     Levensgenieter Flor 

 

Groetjes: 

Hamerlinck Matthieu: 0473/255 544 

Flor Vandenbroucke: 0474 /131 365 

  

'Het leven is als een verhaal; het gaat er niet om hoe lang het is, maar hoe goed het is' 
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Rakkers 
Rrrrrrakkers, 
Welkom allemaal bij de 61ste jaargang van Chirojongens Lichtervelde. Zoals ieder jaar staan we 
opnieuw te popelen om jullie week na week steengoeie activiteiten te bezorgen. Bij het lezen van dit 
tekstje weten jullie al wie jullie nieuwe leiders zijn, en wat voor leiders. Benoit Vandendriessche mag 
zeker geen onbekende zijn. ‘Beneuni’ start aan zijn 3de jaar als leider en kent de kneepjes van het 
rakkervak vanbinnen en vanbuiten. Hij begon zijn leiderscarrière twee jaar geleden bij de rakkers en 
besliste dit jaar om opnieuw voor de groene bende te kiezen.  Naast zijn chirowerk vertoeft hij wel al 
eens in de serres van Bloemen Vandendriessche (Koolskampstraat 94 in Lichtervelde, wat 
sluikreclame is nooit verboden in dit Flopke). Voor orchideeën, bloemstukken of rozekes voor Sandra 
moet u bij hem zijn!  
Benoit wordt dit jaar bijgestaan door de oudste leider van de bende (uiteraard is dit Tom, maar hij 
wordt even buiten beschouwing gelaten, want Tom geeft geen leiding en is geen kookploeg, wat is 
Tom eigenlijk?). Maxim Goethals begint aan zijn 6de leidingsjaar. Hij besloot om er nog een jaartje bij 
te doen, want hoe kon hij zijn chirocarrière nu beëindigen zonder ooit bij de rakkers gestaan te 
hebben? Hij is er van overtuigd dat we van de editie 2017-2018 een topeditie zullen maken. Verder is 
Maxim vaak te vinden in het o zo verre Leuven waar hij keiharde studies volgt. Ook is hij niet vies van 
een quizje hier en daar.  
Voila, genoeg voorgesteld. Het is tijd voor jullie programma. Aanschouw, lees en geniet en tot snel! 
10/09: Startdag  

17/09: De wet van de sterksten 

24/09: M/u/z/i/k/a/a/l/p/a/k 

1/10: Wieten mememememme wieten!!! 

8/10: GEEN CHIRO, De leiders zijn op leidingsweekend 

15/10: Spetter in het water, spetter in het zwembad (Breng 5 euro mee)  

21/10: LUKKENSLAG ( info volgt nog)  

29/10: Gaddimanmlif 

05/11: Fietsgames 

12/11: ça c’est ma dope ( Neem reserve kleren mee) 

19/11: Christus Koning: info volgt nog! 

26/11: We proberen quizzerke Maxim te verslaan  

03/12: Zie ginds komt de stoomboot… 

10/12: We begeven ons op glad ijs (info volgt nog)  

17/12: Kerstfeestje! Breng allemaal een cadeautje mee van om en bij de €5! 

24/12: GEEN CHIRO 

31/12: GEEN CHIRO 

7/01: Examenactiviteit  

14/01: Examenactiviteit 

21/01: Examenactiviteit 

28/01: Examenactiviteit 

 

Tedere groetjes, 

Uw leiders 

 

Benoit ‘Beneuni’ Vandendriessche (0497/80.51.55) & Maxim ‘Maccie’ Goethals (0495/48.81.76). 
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Middle of the flop 
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Bedankt voor alles kampleider Gert! 
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#Throwback naar onze 

topperjaren! 

#terugworp 

#heimwee 

TOPPERS  
Wees gegroet, vrienden Toppers! 

Dit is het uitgelezen moment om uw beide pollekes te kussen en uw ouders eens serieus te 
bedanken! Want als die twee het niet aangepapt hadden en niet besloten hadden om in 2005 of 
2006 nen kleinen te maken (of een accidentje tegen te komen), zou jij nu niet het geluk hebben om 
een jaar topper te zijn met het meest ideale, meesterlijke, hilarische, knappe, geenszins obese, 
extreem intelligente leidingsduo dat wij zijn, door te brengen!  
Laat ons ons misschien eerst even voorstellen, dan weet je wat we bedoelen: 
In de rode hoek, een man uit Lighterfield City. Hij begint aan zijn derde jaar als leider, zijn 11de Chiro-
jaar in totaal. Zijn leidingspalmares bestaat uit Sloebers en Rakkers. Met lengte van 1m85 en een 
gewicht van 105 kilogram... 
THOMAS ‘DRIE CIJFERS’ BOGAERT! 
Het publiek is laaiend enthousiast 
En in de blauwe hoek, een man uit het pittoreske Gits. Hij begint eveneens aan zijn derde 
leidingsjaar, maar zit al een jaartje langer in de Chiro. Zijn palmares bevat Rakkers en Speelclub. Met 
een lengte van 1m92 en een gewicht van (slechts) 85 kilogram… 
KOBE ‘PONCHO(ooooooooo)’ BRUYNOOGHE! 
Het publiek is iets minder enthousiast, maar kan ermee leven! 
De meesten onder u kennen ons al, en weten misschien waar ze zich aan kunnen verwachten, dus 
gaan we daar niet te veel tijd meer aan verspillen. En voor zij die een van ons niet zo goed kennen, 
geloof ons, dat komt nog wel! 
Uiteraard hebben wij al een hele hoop activiteiten waar jullie je kapot mee gaan amuseren, perfect 
op maat! Zie hier, het  
10/09: STARTDAG (zoals u reeds merkte) 

17/09: Frontparadijs, be there or be square! (‘cuz if you’re not there, you’re not around) 

24/09: Olympische spelen 

01/10: Fierljeppen doen we als de beste, doe verse kleren mee! 

08/10: Geen Chiro, uw leiders zijn druk aan het vergaderen op leidingsweekend! 

15/10: The hunger games, VALAR MORGHULIS!!! 

21/10: LUKKENSLAG! (Let op, dit is een zaterdag. Op zondag 22/10 rusten we uit en is er geen Chiro.) 

29/10: Heavy Terrilgames, ga deze week allemaal maar minstens 2 maal naar de fitness! 

05/11: Jullie kennen allemaal monopoly, tis da maar heel anders!  

12/11: Marginale sneukeltocht, vergeet jullie fiets niet!  

19/11: Chriko ( Een traditionele Christus Koning met de wietjes, info volgt!) 

26/11: Kom naar de chiro met een lege maag en een hoofd vol met kennis!  

03/12: Een of andere geestelijke met een mijter en slaven komt op bezoek! 

10/12:  We houden een klein kerstfeestje, neem een cadeautje mee van max. 8 euro 

16/12: We verwachten jullie zaterdagavond in de chiro! (info volgt!)  

24/12 en 31/12 is er geen Chiro en in januari zijn er examenactiviteiten (16-18u)! 

Groe(n)tjes, 

De topperleiding: 
Kobe Bruynooghe  0479/572344 
Thomas Bogaert 0494/509984 
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KERELS 
Geachte Kerels, 

Welgekomen in dit nieuwe Chiro-jaar. U kijkt ongetwijfeld reikhalzend uit naar het komende 

werkjaar. Met Trots kondig ik mezelf (aka Brecht Colpaert) aan als jullie temmer. Jullie denken nu 

waarschijnlijk: ‘Hu? Wie is Brecht Colpaert, ik heb deze leider nog nooit gezien??’.  

Wel daarom stel ik mezelf kort even voor:  

 

Exact 7145 dagen, dat is 171480 uren, en dat is ook 10288800 minuten, en dat is evenzeer 

617328000 seconden geleden ben ik geboren te Roeselare. (Wie mij op startdag de exacte datum 

weet te vertellen verdient een meet en greet met nieuwe leider Matthieu Haemerlinck, diepe 

gesprekken verzekerd). Na mijn geboorte werd ik ouder. Na 6 jaar groeien startte ik met chiro en 

voetbal. Ik was een vaste waarde in de lichterveldse verdediging en ik strooide al eens graag met 

mooie voorzetten en acties. Al snel werd ik bestempeld als de lichterveldse Messi maar de zin in het 

spel raakte ik kwijt. Ondertussen bleef ik ouder worden en zat ik  al in het middelbaar. De Bron te 

Tielt werd mijn studeeroord. (Moeilijke school!!). Om daarna te belanden in Gent. Als huisdieren heb 

ik een hond,3 zussen en 5 kippen (3 leghornkippen, 2 klassieke legkippen).  

Voila, tot zover de korte biografie over mezelf. Hopelijk weten jullie nu een beetje wie ik ben want 

dat wisten jullie nog helemaal niet.  

Indien je meer wilt weten of bij vragen, aarzel dan niet om mij te contacteren op het nummer: 

0494989862 

 

10 september: Startdag 
17 september: Frontparadijs! 11u30 aan het heem, info volgt! 
24 september: De Wetten Van Colpaert 
1 oktober: Doop 
8 oktober: Geen chiro want de leiders zijn op weekend 
15 oktober: Bloedspelen 
Zaterdag 21 oktober: Luk probeert zijn slag te halen!!! (Lukkenslag! Info volgt) 
29 oktober: De koeien moeten gemolken worden 
5 november: Ik zou beginnen leren, of het wordt constant urineren.  
12 november: Nen warme choco mijn gedacht 
19 november: Christus Koning (meer info volgt) 
26 november: Ki gez stein 
3 december: Sint en Piet komen op bezoek.  
10 december: Een hekken houdt ons niet teegen 
17 december: Kerstfeestje (meer info volgt) 
24 en 31 december: Geen chiro. geniet van de kalKOEN! 
Gegroet 

Brecht Colpaert 
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Aspi’s 
Waardige Aspiranten, 

Ik wil jullie allereerst hartelijk welkom heten in het nieuwe werkjaar te Chirojongens Sint-Paulus. Ik 

spreek uit naam van de volledige Chiro, als ik zag dat we blij zijn zo’n bende Aspi’s op te leiden tot 

volwaardige leiders, die alle knepen van het vak zullen leren doorheen dit jaar.  

Geloof me als ik u zeg dat dit jaar één wordt waar zelfs op Toms 65ste verjaardagsfestijn nog volop 

herinneringen van over zullen worden bovengehaald. Bereid jullie dan ook maar dat ik jullie zal 

onderrichten in 1000 en 1 verschillende zaken waarin een leider moet uitblinken: Organisatorisch 

talent, verantwoordelijkheid en feestzaal ‘De Zwaan’ op vrijdagavond met een gerust hart sluiten zijn 

slechts een greep uit de uitgebreide inventaris van een goede leider. Maar wees gerust, dit komt 

zeker in orde 😉 

Omdat we dit jaar maar bestaan uit een 10-koppige leidingsploeg valt mij alleen, Jaron Devloo aka 

“ND”(nvdr.)Delvaux, de eer om het fluitje vast te maken aan de oranje fluitkoord. Ik ben ervan 

overtuigd dat jullie mij al allemaal goed kennen, maar bij deze toch nog even een korte voorstelling 

van mezelf. 

“Jaron Devloo, lid van Fantastic ’98, is student Handelsingenieur aan de Ugent. Hij begint dit jaar aan 

zijn 3de leidingsjaar en zal samen met Thomas Bogaert de functie van Groepsleidng vervullen. Hij is 

alom bedreven in het ritmisch bewegen met een consummatie in de rechterhand en wordt meestal 

gelinkt met de termen ‘Blé, Quinoja, het systematisch optillen van allerlei gewichten en het 

hoofddeksel van uw regenfrak.  “ 

Omdat Rambambambam aka ‘Raven’ niet door mij ondersteund zal worden, het programma in 

betere muziekvorm. Tot zondag!  
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10/09: Editors - An End Has A Start 

17/09: Luk Vankessel - Hotel Paradiso  

(Info volgt) 

24/09: Larrikin Love - Well, Love Does Furnish 

A Life 

1/10: Kinderen Voor Kinderen - Masterchef  

8/10: Coldplay Lyrics -Hymn For The Weekend 

(Geen Chiro wegens leidingsweekend) 

15/10: Another Brick In The Wall- Pink Floyd 

(Breng 16 euro mee, dit is een uitzondelijke 

kost) 

ZATERDAG 21/10: Calexico Lyrics - Slag 

(Lukkenslag, info volgt) 

VRIJDAG 27/10: Lily Allen Lyrics - Friday Night 

WEEKEND 3/11-5/11: Blink-182- Kings Of The 

Weekend (Aspi weekend, info volgt) 

12/11: Maroon 5 - Maps 

19/11:  Years & Years - King 

(ChriKo, info volgt) 

26/11: The Last Shadow Puppets - Meeting 

Place 

3/12:  
Kinderen Voor Kinderen - Ik Ben Toch 
Zeker S(P)interklaas Niet  

10/12:  
The XX - Test Me 
(Examenactiviteiten) 

17/12: Beastie Boys Lyrics - Just A Test 

(Examenactiviteiten 

24/12: Pentatonix - That's Christmas To Me 

(Geen Chiro) 

31/12: Europe-The Final Countdown          

(Geen Chiro) 

Januari:  Allister - A Study In Economics 

 

Zo, verder wil ik nog meegeven dat ik altijd beschikbaar ben voor vragen, opmerkingen, puberale 

problemen en andere twijfels omtrent de stap der volwassenheid. 

 

 

 

JARON DEVLOO 

JARON.DEVLOO@HOTMAIL.COM 

0489/439497 

(GELIEVE MIJ ALLEN EEN SMS TE STUREN, ZODAT IK JE NUMMER HEBT) 

 

 

 
  

http://www.lyricsmode.com/lyrics/l/larrikin_love/well_love_does_furnish_a_life.html
http://www.lyricsmode.com/lyrics/l/larrikin_love/well_love_does_furnish_a_life.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/hymnfortheweekend.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/calexico/slag.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/lilyallen/fridaynight.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/blink182/kingsoftheweekend.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/blink182/kingsoftheweekend.html
http://www.metrolyrics.com/king-lyrics-years-years.html
http://www.metrolyrics.com/ik-ben-toch-zeker-sinterklaas-niet-lyrics-kinderen-voor-kinderen.html
http://www.metrolyrics.com/ik-ben-toch-zeker-sinterklaas-niet-lyrics-kinderen-voor-kinderen.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/pentatonix/thatschristmastome.html
http://www.metrolyrics.com/a-study-in-economics-lyrics-allister.html
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Fototerugblik op het kamp 
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Gezocht!!! 
Wij zijn op zoek naar een keuken, onze keuken is aan 

vervanging toe en daarom doen wij een warme oproep 

aan ouders of kennissen van ouders om een oude 

keuken die ze normaal toch zouden wegdoen te 

schenken aan ons. Als jullie iets weten mogen jullie 

zeker een mailtje sturen naar 

bogaertthomas21@gmail.com ! 

Alvast bedankt! 

  

mailto:bogaertthomas21@gmail.com
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Knutselpagina 
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Kleurplaat 
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Flopfiles: Matthieu Hamerlinck 
Naam + voornaam: Hamerlinck Matthieu 

Bijnaam: Matn 

Adres: Moertjes 2, 8820 Torhout 

Geboortedatum: 21 juli 1997 

Studies: (poging tot) Journalistiek 

Broers/zussen: 1 broer: Thibault 

Hobby’s: Tennis, feesten en vanaf nu ook chiro 

 

Afdeling: Speelclub 

Favoriete vervoersmiddel: De auto van de Bob 

Machtigste buitenspel: In de buitenlucht Heartstone spelen 

Naam huidig lief: Ikea Malm bed 

Naam volgend lief: Cara Delevingne 

Reden waarom ik nu pas in de chiro zit: Te laat de fantastische leidingsploeg leren kennen 

 

Beste boek: Karl Marx, Leven en Werk 

Schoonste CD: Marco Borsato, Onderweg 

Mijn Hollywood-idool: Eddy Wally <3 

Mijn Lichtervelde-idool: Tom Vervaele uiteraard 

Favoriete frituursnack: Lucifer 

Lievelingskleur: Groen 

Saaiste sport: 10 km achterwaarts hinkelen 

Lelijkste leider: Indien de neus een maatstaaf is voor schoonheid, dan Simon Loose 

Grootste afkeer van: Bush (nvdr: George H.W. of George W. ?) 

Strafste stoot uit het verleden: De Champions League winnen met Cercle Brugge op Fifa ‘08 

Grootste verwezenlijking dit jaar: De Premier League gewonnen met Stoke City op Fifa ’17, 

weliswaar minder indrukwekkend dan ‘De strafste stoot uit het verleden’... 

Met dit dier vergelijk ik mezelf: De bever vanwege de grote tanden, ik heb net als de bever een 

enorme wilskracht om me ergens in vast te bijten! 

Hiervoor mogen ze me zeker uit m’n bed halen: Heel weinig, de verhouding tussen mij en mijn bed 

is heel gecompliceerd 

 

Ik ga op kamp en ik neem mee: Soldatenkoeken 


