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Woordje van de redactie
Beste flop, ouder, sympathisant, toevallige lezer en liefhebber van de beter geschreven lectuur
Het is weer zover, het laatste Flopke van het werkjaar 2016-‘17. Goh, dat jaar is toch weer even snel
voorbij gevlogen als een aflevering Neveneffecten… Voor de vierde keer dit jaar steekt de redactie
bloed, zweet en tranen in het ontwerpen van dit Flopke, uiteraard met plezier gedaan ;)
Hopelijk heeft u net als mezelf, genoten van de luttele toiletbezoeken met het Flopke in de hand.
Het kampflopke mag zich toch wel verheven tot belangrijkste Flopke van het jaar, niet alleen omdat
hier o.a. de kookploeg en de kampleider ook een pagina vullen, maar des te meer omdat dit boekje
de pagina bevat die voor iedere ouder, topper, kerel, aspi en niet-rotverwende leider een must is. U
raadt het al, de klassieker: ‘Wat moet er in het valies?' Net zoals alle andere jaren is dit weer
zorgvuldig geknipt, geplakt en waar nodig aangepast! U kunt dus weer gerust ademhalen.
Zoals ik ooit zelf gevonden heb in een dichtbundel van Hugo Claus:
“Slaepen met den getrommel van
den regen op den daecken.
Ontwaecken met den morgendauw.
Wijder sijn weer op bivaecken.”

Een kenner van het Oudnederlands weet onmiddellijk waarover dit stukje erfgoed precies gaat. De
climax van ieder jaar, het hoogtepunt van ieder kind, de stilste periode in huis en meestal ook de
halvering van uw kind zijn garderobe. HET KAMP TE LILLE, hoera, hoezee, euforie, joepie, joepie.
(Lees uitbundig, spring op en neer en zwaai uw armen in het rond; Let op: Op eigen risico indien u dit leest
tijdens een toiletboek)Het belooft alleszins weer een machtige periode te worden die voor altijd zal
gegrift staan in onze collectief Chirogeheugen. Wij tellen al af, u toch ook?
Nu we even stilgestaan hebben bij dit beestige vooruitzicht, dienen we ook even stil te staan bij wat
is geweest. Helaas moet de leidingsploeg volgend jaar afscheid nemen van enkele van zijn
kopstukken. Zoals Boma ooit poëtisch quotete: “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En
hun tijd van gaan is gekomen.” Ik, uit naam van de voltallige leidingsploeg, kan hen nooit genoeg
bedanken voor wat ze allemaal betekend hebben voor Chiro Lichtervelde. Maar ik doe toch een
poging: Dankuuuuuu!!!!!!
Volgend jaar verwelkomen we ook een nieuwe groepsleiding, die als trippers van het eerste uur
zullen proberen u niet teleur te stellen!
Volgend jaar wordt dus wat aanpassen, maar gelukkig heeft onze rots in de branding
(Lees: Gebergte) Tom Verviche Vervaele bevestigd nog een jaar zijn alziende oog te lenen aan onze
Chiro. Alles komt dus goed.
Bedankt voor het vertrouwen het voorbije jaar en tot op kamp!
Voorzichtig op de baan hé!
De redactie: Flor, Thomas, Brecht D. en Jaron
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Woordje van de groepsleiding
Dag beste lezers van het eerste uur,
Het lijkt nog maar de dag van gisteren dat we alle nieuwe en alreeds bekende gezichten zagen op de
startdag en nu staat het kamp al voor de deur. 10 dagen je megahard amuseren en je buikje rond
eten, wie verlangt hier nu niet achter? Maar vooraleer we aan een fantastisch kamp kunnen
beginnen staan er nog een paar activiteiten in de agenda. Heel de maand juni kunnen jullie genieten
van examen activiteiten. Voor de jongste afdelingen tot en met rakkers gaat dit door van 14 uur tot
16 uur en voor de toppers tot aspi’s van 16 uur tot 18 uur. De laatste activiteit zal 25 juni zijn,
verdere informatie kun je in de volgende weken nog verwachten!
Namens de groepsleiding en de andere leiders willen we jullie ouders en sympathisanten nogmaals
bedanken voor een heel jaar door onze kasacties te steunen. We kunnen het niet genoeg zeggen:
Merci!! Ook het feestweekend zullen we niet rap vergeten, we waren content dat we konden zien
dat ons harde werk een schoon weekend had opgeleverd.
Vrijdagavond hadden we Floprock, daar genoten jullie van top coverbands en de nodige drankjes!
Ambiance was verzekerd met zo’n tof publiek, we moesten nog 1 iets meegeven van de bands:
“Lichtervelde jullie waren geweldig, tot binnenkort!”
Ondanks het mindere weer konden we zaterdag genieten van een fietstocht en ’s avonds van een
traditionele ribbekesavond. Jammer dat het dit jaar niet kon doorgaan in de schouw, maar dankzij
Vansteelandt en zijn gastvrijheid kon het in zijn loods doorgaan. Nogmaals bedankt Geert!
Als laatste hadden we een spel zonder grenzen voorzien. Toen hadden we wat meer geluk met het
weer, het deed ons een plezier dat er zoveel teams meededen. Natuurlijk waren supporters zeker
ook nodig, het heeft ons en de teams deugd gedaan dat de chiro nog eens vol zat. We willen de
toekomstige leidingploeg alvast succes wensen om dit weekend te overtreffen.
Verder kun je in dit flopke de nodige informatie vinden over het kamp. We wensen jullie alvast veel
leesplezier!
Groeten de groepsleiding
Jonas, Jaron, Maxim en Thomas
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Woordje van de kampleider
Beste Kampgangers, Ouders, Broers, Zussen, Liefjes, Bijna liefjes,…
Rum zong het al in 1972: Daar is de lente, daar is de zon, wat ze vergeten
hebben in hun lied is het gevoel dat vanaf nu voorzichtjes aan begint te
kriebelen onderaan de buik. Een verlangen naar 10 dagen CHIRO beleven,
samen ravotten, genieten van de fantastische (?) tentlucht, de nummers van de
kamp cd meebrullen, ... Dit verlangen zal de komende weken enkel maar
groeien, maar niet getreurd, er zijn nog enkele zondagnamiddagen om jullie
voor te bereiden op het kamp.
Net als vorig jaar ben ik ook weer van de partij om me nog eens 10 dagen in de
Lichterveldse Chiro onder te dompelen. Dit jaar gaan we richting Poederlee, het
wordt opnieuw onvergetelijk om samen met de leidingsploeg jullie te
entertainen!
Voor mij is het ook een nieuwe kans om eindelijk eens familliedag te winnen
. Ook het vooruitzicht naar de vele kaartjes die elk jaar aan de kamleider
gericht zijn geeft me al een warm gevoel. (Bij deze een warme oproep!)
Ik heb ondertussen al via weerman Frank de zon besteld voor onze
kampperiode, dus goed weer, lekker eten, en een op en top gemotiveerde
bende, een ideaal recept voor een weeral onvergetelijk kamp!

Tot in Poederlee !

Speelse Groetjes,
Gert Vandepoele
0470 102 228
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Woordje van de kookploeg
Topgerechtje




Ontbijt, middagmaal, 4-uurtje en avondmaal
+/- 100 personen (groot en klein door mekaar)
+/- 500kcal per maaltijd

Ingrediënten:
215kg petatt’n, 15 kg anjoens, 40 kg caroot’n, 180 grote tomat’n, 40 komkommers en 150 bannan’n,
60 kg gekapt, 400 wost’n, 45 grote rebn, 170 brochetn, 150 kiekebil’n, 15 kg vol o vang en 4 vesse
kiekns, 220 liters melk, 10 kg bakbeutre, ca.210 broden, 20 pak petit beur koek’n, 25 pul’n ketjup, 9
liter blauwe chimay, 220 tv wostjes, 0 pakn scheursponsjes, 40 dooz’n cornfliks, 15 kg riest, …
Benodigdheden:
zwijnebrander, grote inox rooster, 4 braadsledes, 12 kookpotten (100Liter tot 15Liter), 1 grote
petattenpot met rooster, 6 gazebekkens, 1 verziep, 11 pollepels, 2 grote pollepels, 2 grote
schuimspanen, snijplanken, zware mixer, kloppers, 3 thermobakken, …
Bereiding:
’s morgens kaffie zetn en brood met beleg op tafel zetten. De reste doen ze zelve!
’s voornoens stutn smeirn voe te vier’n
daarna duchtig overleg betreft de aperitief gevolgd door groensels snijden voor soep, middagmaal en
avondmaal. Vlees bakken en aardappelen koken die geschild aangebracht worden!
Alles in grote potten scheppen en iedereen mag komen eten voor snoens!!
afwas gevolgd door een dutje en de kookploeg vertrekt voor hun namiddagactiviteit (fietsen, ijsje,
museumbezoek, wandelen, terras, winkelen, waterspelletjes, ..., slaapzakken uitwassen, apotheek)
Tegen de vooravond het vlees aanbakken en avondmaal afwerken. Iedereen terug aanschuiven en
de steeds vermoeidere gezichten aanschouwen. Afwassen en de dag zit er bijna op, nu nog even de
koppen samen steken om alles klaar te maken voor morgen… want ook dan staan er opnieuw
knorrende magen klaar.
Ooohja…en de leiding wenst nog een 5de maaltijd en de oudere leden een pannenkoek met
chocomelk na hun nachtspel of dropping! Ook dat brengen we nog vlug voor elkaar!

Si vis Amari
Godfried, Annelies, Bart, Liselot, Elien, Jurgen, Ruben, Natalie, Veerle, … en kinderen
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PRAKTISCHE INFO


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



Kerels en Toppers dienen hun fiets binnen te brengen om op défaults te laten controleren.
De datum en het tijdstip hiervoor zal binnen de afdeling gecommuniceerd worden.



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



Voor sommige afdelingen is de regeling nog wat verschillend:
o Sloebers, Speelclub en Rakkers komen op de bezoekdag (samen met de ouders) op
zaterdag 22 juli.
o Toppers gaan door met de trein op 21 juli.
o Kerels en Aspi’s vertrekken enkele dagen vroeger met de fiets op voorkamp (af te
spreken binnen de afdeling).
o Sloebers gaan op kamp tot 28 juli, keren dan terug naar huis met de trein en kunnen aan
het station van Lichtervelde opgehaald worden om 16u30.



De bezoekdag gaat dus door op 22 juli.
o Vanaf 12u staan wij klaar om u te ontvangen.
o Info om in te schrijven voor de bezoekdag en bijhorende BBQ is te vinden op de
bezoekdag-pagina.
o Om 18u wordt u vriendelijk gevraagd de kampplaats te verlaten zodat het eigenlijke
kamp kan beginnen.



Iedereen (behalve de sloebers dus) keert terug op 31 juli met de trein. Terugkomst normaal
voorzien om 16u30 aan het station van Lichtervelde.



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



In het kampgebouw zijn geen bedden voorzien! Dat wil dus zeggen dat sloebers tot en met
rakkers hun eigen veldbed of luchtmatras dienen mee te brengen!



Kampadres:
Chirojongens Sint-Paulus Lichtervelde, (naam ontvanger)
Zagerijstraat 29,
2275 Lille-Poederlee



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: zaterdag 22 juli 2017
Welkom vanaf 12u (Bij extreem warme temperaturen is het zeker niet verboden om een parasol mee
te brengen, kwestie van in alle comfort te kunnen genieten van de BBQ!)
Inschrijven verplicht voor zaterdag 15 juli
Dit kan via mail: loosesimon@gmail.com of via 0483/01 03 42
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 Lille – naam kind
Dank u wel!
De leidingsploeg.
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ROUTEBESCHRIJVING
Heden ten dage beschikt iedereen wel over een GPS of een GSP(Geplooid StadsPlan), maar voor wie
nog graag eens op de oude manier de weg naar de kampplaats vindt, bij deze de routebeschrijving!
We vertrekken vanaf het Chiroheem
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Kampthema: “Het geslacht Vervaele”
In de Antwerpse kempen ligt het kleine dorpje Poederlee, deelgemeente van Lille. In Lille woont ene
Bart Vervaele, een grote meneer, een hele grote meneer. Hij is zo rijk als de zee diep is en woont dan
ook in een kast van een huis. De laatste tijd is Bart echter wat op de sukkel... Hij zit in een rolstoel, is
niet meer zo mobiel en zijn geestestoestand gaat ook snel achteruit. De mindere toestand van Bart is
koren op de molen van de familie. Zij zien namelijk hun kans schoon om een flinke brok van Bart zijn
erfenis mee te graaien. Maar de familieleden zijn niet de enigen die de erfenis willen bemachtigen, er
zijn kapers op de kust... Zo zijn er bijvoorbeeld Willy en Désiré, twee buurmannen die het goed
kunnen vinden met Bart en zijn naaste familie. Ze komen vaak langs om zich te vergewissen van Barts
toestand of gewoon om een babbeltje te slaan. Stiekem willen ze eigenlijk ook een stukje van de
erfenis en doen er dan ook alles aan om op een goed blaadje te staan bij Bart. De geruchten over
Barts erfenis doen in het kleine Poederlee snel de ronde en zo komen er heel wat personages in
beeld die een stukje van de erfenis willen bemachtigen... Er is uiteraard de grote familie van Bart, er
is het werkvolk en er zijn nog vreemde figuren uit de Bende van de Bosklapper die wel
geïnteresseerd zijn in de erfenis. Wie krijgt uiteindelijk de erfenis in handen? Zal de familie van Bart
kunnen weerstaan aan de druk van de buurmannen, Barts vijanden, de superfans of andere
factoren? Welke rol speelt het werkvolk in het hele verhaal? Dit alles zal te zien zijn tussen 21 en 31
juli in Lille-Poederlee! Mis het niet!
Hieronder een korte line-up van de personages:

Werkvolk
Tony Paillard (Thijs Vandepoele):
Tony is de persoonlijke garagist van Bart Vervaele, hij knapt alle kleine werkjes op aan Bart zijn
rolstoel en tracht Bart ook goed te verzorgen door regelmatig met hem een tas netelsoep te drinken.
Tony heeft verder niet zo veel vrienden en probeert daarom zijn band met Bart te behouden Hij zou
er alles aan doen om de BFF van Bart te worden. Tony is op die manier wat geobsedeerd door Bart
en tracht hem dan ook zo vaak mogelijk te volgen. Ze bellen ook voortdurend met elkaar. Ze voeren
dan diepzinnige gesprekken over de zin en de onzin van het leven. Hoe ver zal Tony gaan in zijn drang
om Barts beste vriend te worden? Zal Bart toegeven aan de verleidingstrucen van Tony? En is de
netelsoep wel altijd zo koosjer...?

Alain Provist (Miel Oosthuyse):
Alain is de persoonlijke masseur en tevens beste vriend van Bart. Hij is een van de weinigen die goed
overweg kan met Bart en precies weet wat hij voelt. Als er een probleem is kan Bart altijd zijn hart
luchten bij Alain, die dan zorgt voor het nodige advies. Alain is er dus ook steevast van overtuigd dat
hij de erfenis van Vervaele in handen zal krijgen. De vraag blijft natuurlijk of hij effectief de erfenis zal
krijgen of zijn onverstoorde drang naar aandacht van jonge meisjes roet in het eten gooit...
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Pascal Plovie (Steven Cortvriendt):
De voorbije jaren heeft Pascal in allerlei carrières zijn heil gezocht. Nu hij ouder en wijzer is, beseft
Pascal dat ieder mens van stof en as is gemaakt, en tot stof en as zal wederkeren. Daarom is hij er
steevast van overtuigd dat begrafenisondernemer zijn ultieme roeping is.
Na Bart zijn auto-ongeval, is Bart tot het besef gekomen dat hij beter zou beginnen met zijn
begrafenis te regelen, ook al is die misschien wel nog ver weg. Pascal voelt zich geroepen om Bart
hiermee te helpen. Pascal en Bart ondervinden dat een begrafenis regelen helemaal niet zo saai en
emotioneel hoeft te zijn...

Familie Vervaele
Bart Vervaele (Tom Vervaele):
Bart is een getalenteerd man die al verschillende tv-programma’s heeft geschreven. Hij denkt van
zichzelf dat hij de grootste tv-maker/ acteur allertijden is. In zijn leven heeft hij al zeer veel geld
verdiend en geld is dan ook geen probleem voor Bart. Hij woont samen met zijn vrouw Maaike, zijn
moeder Josée en zijn broers Tom en Benny in een riante villa. Zijn leven is echter niet alleen
rozengeur en maneschijn. Enkele weken terug heeft hij een ongeval gehad toen hij zijn gloednieuwe
oranje Porsche wilde uitproberen. Hij had de auto als cadeautje van het productiehuis gekregen. Nu
moet hij de rest van zijn leven doorbrengen in een rolstoel. Alsof dat nog niet genoeg is kan hij ook
amper nog praten... Elke dag gaat de toestand van Bart wat achteruit en dat beseft hij maar al te
goed. Hij moet beslissingen beginnen maken omtrent zijn erfenis. Zal hij die uitdelen aan zijn familie?
Kiest hij voor Willy, Désiré of verdeelt hij zijn geld aan de superfans? Prangende vragen die Bart zal
moeten trachten op te lossen...

Tom Vervaele (Tuur Oosthuyse):
Tom is de jongere broer van Bart. Tom staat bekend om licht ontvlambaar te zijn en losse handjes te
hebben op alle vlakken. Wie aan zijn vriendin Tine durft te komen, slaat hij zonder twijfelen in het
ziekenhuis, maar zelf deinst hij er helemaal niet voor terug om een scheve schaats te rijden... Wat
men ook over Tom durft te beweren, hij zal steeds zijn beste beentje voorzetten om zijn familie bij te
staan.

Maaike Kapmeier (Jaron Devloo):
Maaike is al 20 jaar de echtgenote van Bart. Dit is niet altijd een gemakkelijke periode geweest: in het
begin was alles rozengeur en maneschijn, maar nu Bart in een rolstoel zit en amper nog praat, wordt
Maaike ongelukkiger en ongelukkiger. Gelukkig vindt ze nog steun bij haar schoonzus Tine. Maaike is
altijd een trouwe echtgenote geweest, maar zal ze dit leventje met Bart blijven dulden, of zal ze haar
leven drastisch proberen om te gooien?
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Tine Vervaele (Maxim Goethals):
Tine is de vriendin van Tom, je kan haar het best omschrijven als een erg dom, naïef, allesverdragend
type. Terwijl Tom haar godganse dagen zit bedriegen, beseft Tine helemaal niet dat ze erg goed in de
markt ligt. Zo zou Samson Verhulst haar wel eens graag vanbinnen en vanbuiten leren kennen. Zal
Tine eindelijk haar ogen durven openen voor het verraad van Tom, of zal ze stilletjes wegkwijnen als
een huismus? Je weet wat men soms zegt: Stille waters, diepe gronden!

Benny Vervaele (Stan Demeulenaere):
Benny is de jongste Vervaele, we kunnen hem ook wel een beetje het buitenbeentje van de familie
noemen. Hij wil helemaal niets te maken hebben met het chiquéleventje van de familie Vervaele.
Benny stort zich dan ook vaak in zijn liefde voor de kunst en in anti-kapitalistische, absurde
protestacties die niets lijken uit te halen, of zou Benny ons toch nog wel eens ferm kunnen verbazen?

Josée (“Oma”) Vervaele (Gert Vandepoele):
Josée is de mater familias van Het Geslacht Vervaele, ondanks haar hoge leeftijd heeft ze nog steeds
stevig de touwtjes in handen. Josée gaat (als het nodig is) over lijken om haar zonen te beschermen.
Ze heeft het dan ook erg moeilijk met de depressieve, passieve houding van haar twee
schoondochters. Zal “oma” Bart kunnen beschermen, Tom in de hand houden en Benny tot zijn
verstand laten komen?

Buurman
Willy D’haese (Bogaert Thomas):
Buurman van de familie Vervaele. Een joviale man die met iedereen die hij tegenkomt een babbeltje
zou slaan. Hij woont samen met zijn vriend Désiré. Ze zijn geen koppel maar kunnen het gewoon
goed met elkaar vinden. Hun grootste hobby is om het bos in te trekken en te jagen op dikke
patrijzen, al dan niet met een lange nek. Willy heeft ondertussen ook gehoord dat Bart achteruit gaat
en zou eigenlijk ook wel willen meegenieten van de erfenis. Hij zou een nieuwe, luxueuze
jaaguitrusting willen kopen om nog meer patrijzen te schieten!

Désiré van Zimbabwe (Flor Vandebroucke):
Désiré woont samen met Willy. Ze hebben talloze dezelfde interesses. Maar de grootste is het volop
genieten van de natuur en nu en dan eens een patrijs te schieten. Désiré is een enorme babbelaar,
misschien nog meer dan zijn maatje Willy. Désiré heeft wel een geheim dat hij nog met niemand
gedeeld heeft, hij wil namelijk terug naar zijn land van oorsprong, Ivoorkust. Hij zou een erfenis dus
wel eens goed kunnen gebruiken...
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De bende van de bosklapper
Christoffel (“Neuzeke”) Straleman (Simon Loose):
Christoffel en Bart waren jeugdvrienden, maar toen Bart beroemd werd liet hij Christoffel aan de
kant staan. Dit heeft hij hem nooit kunnen vergeven, nu is zijn enige doel om Bart zijn leven tot een
hel te maken. Hij besloot een clubje op te richten met andere personen die Bart haten om zo
verschillende strategieën uit te denken om Bart te pesten. Hoeveel stoten zal Christoffel moeten
uithalen voor het Bart fataal wordt?

Gilbert Straleman (Lennert Decock):
Zoon van Christopel samen met hem nemen ze wraak op de familie Vervaele. Wat zijn vader niet
weet is dat Gilbert al sinds het begin droomt van een tv carrière zoals Bart. Achter de rug van zijn
vader heeft hij gesolliciteerd voor een job als tv-presentator. Hoe zal de sollicitatie verlopen, krijgt hij
de job of niet? En zal Christoffel iets doorhebben van zijn verraad?

Werenfried Van Bourgogne (Benoit Vandendriessche):
Werenfried is een echt natuurliefhebber, vogel spotten, dieren fotograferen, met andere woorden
alles wat met de natuur te maken heeft doet hij graag. Hij gaat meestal helemaal alleen naar het bos,
daar babbelt hij een beetje tegen zichzelf en tegen de dieren in het bos, ook al krijgt hij niet veel
respons terug. Werenfried is eigenlijk met het idee gekomen om hun haat clubje de bende van de
bosklapper te noemen. Hij heeft een hekel aan Bart sinds de dag dat Bart op openbare televisie de
bosklapper een fabeltje genoemd heeft, vandaar de groepsnaam. Werenfried is al heel zijn leven op
zoek naar deze zeldzame vogel en zal hem dan ook vinden koste wat kost.

“Bart is Love, Bart is life Fanclub”
Berend Blazoen (Brecht Colpaert):
Berend is frontleader van de “Bart is Love, Bart is life Fanclub”, éénmaal per week komen hij en zijn
groepje samen om Bart te eren. Ze kijken dan opnieuw naar zijn beste programma’s, doen een
rollenspel, maken nummers voor hem enzovoort. Maar ze hebben een grote verantwoordelijkheid
gekregen van hun idool, zij mogen de Bart Vervaele fandag organiseren. Hiermee zijn ze natuurlijk
super gelukkig mee, Berend zal er alles aan doen om deze dag een dag te maken om nooit meer te
vergeten.

Fons Van Callenberghe (Kobe Bruynooghe):
Fons is de echtgenoot van Palmyra, ze zagen Bart voor de eerste keer samen op tv en ze waren
onmiddellijk verkocht. Al is hij soms bang dat Palmyra een tikkeltje teveel fan is, hij vreest ervoor dat
Palmyra verliefd geworden is op Bart. Zal de jaloersheid van Fons voor problemen zorgen?
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Palmyra Jackson (Robin Debaene):
Palmyra denkt van haarzelf dat ze de grootste fan van Bart is, ze heeft al zijn programma’s al meer
dan 10 keer bekeken en kan aan niets anders denken dan hem. Ze weet dat ze verliefd is geworden
op Bart en dat de liefde tussen Fons en haar een beetje over is. Ze probeert dan ook dichter in
contact te komen met Bart door elke dag aan zijn deur te staan. Zal Bart aan de verleiding kunnen
weerstaan?

Managers
Samson Verhulst (Jonas Vandepoele):
Samson is al van in het begin van Bart zijn carrière zijn manager geweest, hij is degene die Bart
beroemd en rijk heeft gemaakt. Hij verdient niet genoeg om alleen Bart zijn manager te zijn dus is hij
actief op zoek naar andere jong getalenteerde personen. Hij denkt dit te zien in Tine, de schoonzus
van Bart, maar misschien heeft hij het mis en is zijn affectie voor Tine puur persoonlijk. Hij vindt ook
dat hij een deel van de erfenis verdient na al het harde werk dat hij verricht heft voor Bart. Zal
Samson een jong getalenteerd persoon vinden en krijgt hij een deel van de erfenis?

Mark Destrooper (Brecht Debaene):
Mark zou zijn beide pollekes moeten kussen voor de kans die hij van Samson heeft gekregen. Hij is
namelijk benoemd tot Second President Chief Officer, ook wel kortweg assistent genoemd. In het
begin van zijn loopbaan was Mark erg enthousiast voor deze functie, maar nu beseft hij welke
praatjesmaker Samson eigenlijk is. Volgens Mark komt er buiten loze beloftes en een hele dosis
zelfverheerlijking niet veel zinnigs uit zijn overste. De relatie tussen de twee managers een tikkende
tijdbom noemen, zou geen understatement zijn.
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Wie gaat er mee op kamp?
Sloebers (3)
Stan (13/01/’94):
Stan De Meulenaere kunnen we zonder twijfel een constante noemen in
de sloeberleiding, hij stond er reeds 4 van zijn 5 jaren als leider. Hij
behoort dan ook tot een van de oude rotten van de chiro. Hij weet perfect
wat hij moet doen om zijn sloebertjes een leuke zondagnamiddag te laten
beleven. Stan is ook de persoon die altijd als eerste in de bres springt om
karweitjes voor de chiro op te lossen, een niet te missen kracht dus!

Jonas (20/03/’96):
Jonas Vandepoele is net zoals Stan gek van de sloebers, zijn eerste 2
jaar als leider was hij namelijk sloeberleider. Vorig jaar amuseerde hij
zich kostelijk bij de speelclub, maar toch beseft hij nu dat hij in de wieg
is gelegd om sloeberleider te zijn. Jonas kunnen we ongetwijfeld een
harde werker noemen, samen met zijn broer Thijs is hij opgegroeid in
een echte chirofamilie. Zijn liefde voor de chiro zat er dus altijd al in.

Lennert (29/10/’96):
Lennert Decock begint dit jaar aan zijn 4e jaar leiding, hij stond reeds bij de
speelclub, de toppers en de kerels. We liegen niet als we zeggen dat Lennert
perfect al de afdelingen aankan. Jong of oud, zolang hij zijn gasten een leuke
namiddag kan bezorgen, is Lennert present. Met Lennert erbij kunnen we dan
ook spreken van een ijzersterke sloeberleiding.

Speelclub (3)
Jaron (16/01/’98):
Na een geweldig jaar bij de sloebers besliste Jaron Devloo om mee op te
schuiven met de helft van zijn sloebers naar de speelclub. We kunnen dan
ook 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 in opleiding is. Bij hem weten we dat de toekomst van
de chiro, net als het welzijn van uw speelclubber, in goede handen is!
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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). Vorig jaar
was Kobe rakkerleider, hij was laaiend enthousiast over zijn eerste jaar als leider.
Een van zijn hoogtepunten was de leidingsswitch op kamp, op die dag mocht hij
voor één keer speelclubleider zijn. Gezien zijn keuze voor de speelclub dit jaar,
viel dit dus erg goed mee !

Brecht (06/06/’98):
Brecht Debaene stond vorig jaar bij de toppers, terwijl zijn tweelingbroer
Robin bij de speelclub stond. Blijkbaar vielen deze keuzes erg in de smaak,
want ze hebben er niets beters op gevonden dan gewoon te wisselen.
Brecht is nu speelclubleider en Robin topperleiding. De speelclubbers
nemen dit jaar dus afscheid van hun leider Brecht Colpaert, maar krijgen er
een nieuwe Brecht voor in de plaats, wat een geluk!

Rakkers (3)
Miel (07/01/’94):
Met Miel Oosthuyse kon het niet anders dan goedkomen (op vlak van de chiro
dan toch), de Oosthuyses zijn dan ook echte chiromannen. Miel stond vorig jaar
al bij de rakkers, dit jaar breidt hij er gewoon een vervolg aan. Hij kreeg van
thuis uit mee dat elk lid van de chiro gelijk is, wees dus maar gerust dat uw
rakker in goede handen is.

Thomas (14/07/’98):
Thomas Bogaert begint dit jaar (net als elke andere leider van het jaar ’98) aan
zijn tweede jaar als leider. Dit jaar zal hij zich opnieuw 100% moeten smijten,
want samen met Jaron wordt hij voorbereid op het groepsleiderschap. Vorig
jaar was hij sloeberleider, dit jaar mikte hij op een iets oudere afdeling, zodat
hij zijn gekke kant nog extra in de verf kan zetten. Met Miel en Flor erbij wordt
dit dus zeker een onvergetelijk jaar!

Flor (08/04/’98)
Flor Vandenbroucke is ook niet aan zijn proefstuk toe, vorig jaar zorgde hij ervoor
dat de speelclub een onvergetelijk jaar beleefde, hier wil hij dit jaar een vervolg
aan breien door mee op te schuiven naar de rakkers. 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 rakkers voor te bereiden.
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Toppers (3)
Brecht (04/02/’98)
Brecht Colpaert staat dit jaar opnieuw samen met Robin, maar dan wel
bij een andere afdeling. Brecht doet niet onder voor zijn 3 zussen als we
kijken op chirovlak. Hij is altijd al een koptrekker geweest, dit zal dit jaar
absoluut niet veranderen. Met leiders als Brecht, Robin en Benoit zullen
de toppers hun verstand af en toe op 0 moeten zetten, want gestoorde
activiteiten zullen zeker op hen af komen!

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 vorig jaar rakkerleider en schuift dus dit jaar mee op, ongetwijfeld tot
grote vreugde van al de ex-rakkers!

Robin (06/06/’98)
Robin Debaene ziet het al helemaal zitten met zijn twee medeleiders. Op
vlak van droge humor is hij vast en zeker een aanwinst. Het wordt afwachten
of hij net zo’n goede topperleider wordt als zijn broer vorig jaar was, maar
we hebben er alle vertrouwen in. Het onderscheid met zijn broer Brecht is
niet altijd even gemakkelijk te zien, hopelijk laat hij net zoals vorig jaar zijn
lelijke bakkebaarden staan, zodat dit euvel snel is opgelost.

Kerels (3)
Maxim (25/10/’95)
Maxim Goethals begint dit jaar al aan zijn 5e jaar leiding. Dit wordt ook zijn 3e jaar
als groepsleider. Maxim weet dus perfect wat er moet gebeuren in de chiro en op
welk tijdstip. Voor vragen of om iets te melden, kun je dus altijd bij Jonas of
Maxim terecht. Ook al draagt hij veel verantwoordelijkheden, Maxim staat altijd
klaar om eens gek te doen, amusement gegarandeerd dus!

Steven (16/05/’95)
Steven Cortvriendt staat dit jaar bij de kerels. Hij miste vorig jaar zijn
toenmalige toppers, dus vond hij er niets beters op dan opnieuw bij hen te
staan (op speciaal verzoek van Jaron Vandamme). Steven houdt van grappen
en grollen, maar kan ook erg serieus zijn als het moet. Steven kunnen we
toch ook al bij de oude garde rekenen, ook al zou je dat toch niet meteen
zeggen als je hem ziet.
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Simon (17/02/’98)
Simon Loose zit nog maar 3 jaar in de chiro, maar is reeds een echte chiroman.
Ook is hij het rekenwonder van onze chiro, vandaar dat hij dit jaar samen met
Flor de financiën zal beheren. Vorig jaar deed Simon de toppers, de iets oudere
leeftijd ligt hem wel, vandaar zijn keuze voor de kerels dit jaar.

Aspi’s (2)
Tuur (07/01/’94)
Dit jaar hebben we opnieuw aspi’s, Tuur zag het dan ook direct zitten
om zich te ontfermen over deze afdeling. Ervaring heeft hij al genoeg
om dit tot een goed eind te brengen, hij begint reeds aan zijn 6e jaar
leiding. Sinds vorig jaar is Tuur beginnen werken, vandaar zet hij een
stap terug als kasleider. Hij zal dus zijn volledige tijd in zijn aspi’s
kunnen stoppen!

Thijs (27/10/’94)
Thijs Vandepoele begint net als Tuur, Stan en Miel aan zijn 6e jaar leiding. 2 jaar
geleden amuseerde hij zich rot bij de kerels, dit jaar wilde hij dan ook erg graag
de aspi’s doen om zich te herenigen met zijn toenmalige gasten. Thijs is een van
de oude rotten van de chiro, maar als het op flauwe kindermopjes aankomt, is hij
de eerste om zich kapot te lachen. Er zal dit jaar dan ook waarschijnlijk heel wat
afgelachen worden bij de aspi’s.

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.
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Sloebers
Beste sloebers, ouders, oma’s en opa’s, broers en zussen.
Dit is al de laatste keer dat we jullie schrijven, oooooh . Het sloeberjaar 2016-2017 zal wel zeker in
de geschiedenis boeken staan als een grand cru jaar. De vele zondagen waarop jullie talrijk aanwezig
geweest zijn zal ons altijd bij blijven.
Maaaaaar, het is nog niet gedaan! Het beste deel moet nog komen zelf, de spetterende eindactiviteit
en het Bivak. De eindactiviteit is op zondag 24 Juni, we hopen dat jullie hier allen nog een laatste
keer massaal op aanwezig zullen zijn. Hierna kunnen we dan beginnen met onze valies te maken
want we kunnen al niet meer wachten om te vertrekken!
Het is dan misschien de eerste keer dat je meegaat op kamp, ondertussen weet je wel al hoe het er
aan toegaat in de Chiro, of op weekend. Dat wil dus vooral zeggen dat we ons een week keihard gaan
amuseren! Samen ravotten, zingen, eten, op tocht gaan, bossen verkennen…
Wat betekent op kamp gaan nog:
Geen Ketnet of Kzoom, WEL elke dag een super-de-max-kampthema-toneel dat door de leiders
gespeeld wordt!
Geen Pokémon of Fidget spinners, Wel megacoole waterspelletjes en Kampen bouwen!
Geen Playstation of Tablet, WEL stoere fakkeltochten en keiharde buitenspelen!
En natuurlijk…

Geen mama en papa, WEL

Stan, Lennert & Jonas

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

Kids-ID mee geven op bezoekdag
5 euro zakgeld
Inschrijven voor bezoekdag
Wij gaan op kamp van 22 tot 28 Juli!

Tot in Lille en TOT OP KAMP!!!
Jonas

0491594220

Stan

0499419252

Lennert

0474127252
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Speelclub
Beste speelclubbers,
Het is weer bijna zover, na een heel jaar wachten mogen jullie eindelijk weer mee op kamp! Voor de
eerste keer 10 in plaats van 8 dagen vol spel en plezier (Voor de meesten onder jullie dan toch). Daar
bovenop mogen jullie het grote kampvuur aanschouwen, maar voor het zover is kunnen jullie nog
eens goed genieten van een Chiro activiteit in Lichtervelde! Maar omdat jullie leiders examens
hebben zullen dit vooral examenactiviteiten zijn.
Qua inschrijvingen voor het kamp, zitten we met wat tijdsnood wegens, o jawel, de examens. We
zullen zeker bij iedereen langskomen, maar dit zal eerder begin juli zijn dan. Dus geen paniek
mochten we nog niet langsgekomen zijn!
Planning:
4/06: Examenactiviteit van 14u-16u
11/06: Examenactiviteit van 14u-16u
18/06: Examenactiviteit van 14u-16u
25/06: Slotactiviteit voor een volledige dag! Info hierover volgt nog.
Groetjes,
Jaron, Brecht en Sponzenzo ( Soms ook aangesproken als Kobe, nvdr.)
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Rakkers
Beste rakkers,
We zijn al weer toe aan de laatste editie van het flopke voor dit chirojaar! Zoals gewoonlijk
kondigt dit de kers op de taart aan! Onze tiendaagse afsluiter zal er weer eentje worden om
in te kaderen.
Wat mogen jullie verwachtende zijn?
-

Enthousiaste leiders (enkel na de platte rust kan leider Flor wat knorrig zijn)
Geweld(ad)ige activiteiten!
Een dagje zonder je leiders! We doen dit jaar de tweede editie van de leidingsswitch!
Gezellige Antwerpse babbels (tijdens een van onze activiteiten buiten het
kampdomein)
Even vergeten wie je beste vrienden zijn tijdens familiedag
Nachtelijke uitstap voorbereid door de kerels…
…

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 Lille-Poederlee. We zullen daar het scoutsheem eens inwijden in enkele
chirorituelen!
Om af te ronden heb ik nog een kleine bezigheid! Zoek leider Flor op onderstaande
afbeelding! Bonuspunt voor diegene die ook leider Brecht (van de toppers) herkent!
Op het plaatje hiernaast vind je leider Thomas en enkele andere (ex) leiders! Wie weet keren
deze foto’s nog terug op kamp…
Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Flor
Thomas Miel (0477 83 72 57)
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Middle of the flop
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TOPPERS
Dag enthousiaste toppers!
Jammer maar helaas, het chiro-jaar zit er bijna al weer op! Hopelijk hebben jullie je goed
geamuseerd en zul je volgend jaar het nieuwe chiro-jaar met een glimlach beginnen.
MAAR!! Het chiro-jaar is natuurlijk niet volledig zonder een kamp! Dus dit jaar is er natuurlijk
weer een chirokamp! Wij zullen ervoor zorgen dat jullie deze 10 dagen nooit zullen
vergeten! Tien dagen zonder zagende ouders, zonder ambetante broer(s) of zus(sen), zonder
een kat die je volkrabbelt, zonder een hond die heel de tijd blaft, zonder oma’s en opa’s die
natte zoentjes komen geven, zonder zagend lief (indien je deze al hebt :p) maar ook zonder
playstation en computer. Jullie zullen dit allemaal zeker niet missen op kamp want het zal
BEESTIG worden! Het worden 10 dagen met plezier, lachende momenten, wie weet zelf
wenende momenten (van geluk natuurlijk) en een super leuk kampthema!!

BELANGRIJKE INFO:
Vertrekken:

Datum: 20 juli

Plaats: Station Lichtervelde

Verdere informatie zul je nog later krijgen.

Met zonnige groeten,
Jullie allerliefste leiders,
Benoit 0497 80 51 55 - Brecht 0494 98 98 62 - Robin 0472 01 71 84
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KERELS
Geachte Kerels,
Alweer het laatste afdelingstekstje van dit jaar. Niet getreurd, dat betekent dat het kamp eraan
komt! Dit jaar gaan we naar Lille-Poederlee, een pittoresk gehuchtje in het noorden van Antwerpen.
Poederlee ligt in de kempen, dus de garantie op goed weer hebben we al. Uw leiders hebben, net als
jullie, de komende weken enkele examens voor de boeg. Dat betekent eveneens dat we terug
examenactiviteiten hebben in juni. We sluiten het werkjaar dan af met een eindactiviteit op 25 juni.
Info hieromtrent ergens in dit Flopke.
Zoals iedere editie brengen wij u graag wat cultuur mee. Vorige editie konden jullie informatie
opdoen rond tractoren. Deze keer gaan we de sportieve tour op. Tour, u hoort het goed. De Tour de
France is een sportevenement dat wereldwijd miljoenen kijkers trekt. De eerste editie vond plaats in
1903 en in 1911 won voor het eerst een Belg de Ronde van Frankrijk: Odiel Defraeye. Hieronder een
korte biografie.
Hij was de zoon van Camiel Defraeye (1860-1931) een arbeider in de steenovens en Sidonie Sioen. Al
jong nam Defraeye deel aan wielerwedstrijden. Zijn eerste aansprekende succes boekte hij in 1908,
toen hij de Ronde van Vlaanderen voor amateurs won. In 1911 werd Defraeye Belgisch kampioen op
de weg en in het voorjaar van 1912 won hij de Ronde van België. Als eerste Belg en tweede nietFransman won hij in dat jaar de Ronde van Frankrijk. Hij zegevierde ook in drie ritten. Zijn
overwinning zorgde voor een nooit geziene volkseuforie in België.
Na de Eerste Wereldoorlog won Defraeye nog één etappe in de Ronde van België, en in 1924 stopte
hij met wielrennen. Met het geld dat hij als wielrenner verdiende, kocht hij in Rumbeke een herberg
waar later een velodroom werd bijgericht. Hij verhuisde op het einde van de jaren 1920 uit Rumbeke
en raakte later wat op de dool. Hij overleed in alle anonimiteit in Bierges.
Een eeuw na zijn Tourzege en tijdens de editie van 2012 stond Odiel Defraeye dagelijks in de
belangstelling tijdens het programma Tour 2012, Vive le vélo, een avondprogramma op één dat
gepresenteerd werd door Karl Vannieuwkerke. Eén van de items handelde over de bewuste renner,
telkens werd het miniatuur De fraaie Odiel toegekend aan een opmerkelijk iemand in de Tour.
Voila, op die manier zijn jullie opnieuw wat wijzer geworden. Graag gedaan, jongens ;)
PROGRAMMA:
28/05 – 4/06 – 11/06 – 18/06: Examenactiviteiten
25/06: Eindactiviteit.
21-31/07: Kamp in Lille-Poederlee! We vertrekken trouwens op 18 juli! Verdere informatie delen
we jullie wel nog mee.
Uw leiders,
Steven, Simon en Maxim.
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Een dag op kamp…
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DE KLASSIEKER: WAT MOET ER
AL IN DE VALIES?
Maar eerst enkele belangrijke aandachtspunten:
1. Alles naamtekenen! Van de kleinste handdoek tot de grootste tandenborstel. Zo voorkomen we
heel wat zoekwerk op kamp en heel wat vuilniszakken met gevonden kledij na het kamp.
2. Voor de kleinsten: steek de kleren per dag in een zakje.
3. Probeer alles in 1 valies te steken. Hang geen zakjes of tasjes aan je grote valies. Dat vormt
gegarandeerd miserie op de camion en achteraf bij het uitladen.
4. Iedereen die een fiets meebrengt, moet die op voorhand in orde brengen! Dat voorkomt tijdverlies
op kamp. Breng ook een reserveband mee… je weet maar nooit.
5. Zakgeld: wordt afgesproken binnen de afdeling.

Kledij
- Voldoende spelkledij (zeker 6 T-shirts en 6 korte broeken)
- Ondergoed voor minstens 10 dagen
- Voldoende sokken voor minstens 10 dagen
- 3 paar dikke kousen
- 2 warme truien
- 1 lange broek
- Je regenjas
- Je zwemgerief: neem best een gewone zwembroek én een badmuts mee.
- Stevige (stap)schoenen
- Een paar versleten schoenen
- Laarzen of waterschoenen
- Pet, hoed of bandana (ter bescherming voor de zon)

Toiletgerief
- Handdoeken om je af te drogen (+ grote badhanddoek)
- Washandjes
- Zeep
- Tandenborstel, tandpasta en bekertje
- Kam of borstel
- Zakdoeken
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Slaapgerief
- Slaapzak
- Hoeslaken –
Veldbed (aan te raden voor zij die in tenten slapen) of luchtmatras
- Kussen + kussensloop
- Pyjama
- Pantoffels
- De kleinsten (sloebers tot en met rakkers) slapen niet in bedden en moeten dus een
luchtmatras/veldbed meehebben!

Allerlei
- Kleine rugzak
- Schrijfgerief, omslagen, adressen van familieleden, postzegels. Op kamp kun je eventueel bij je
leiders kaartjes en postzegels kopen. Voor de kleinsten kan het handig zijn om de adressen reeds op
de enveloppen te schrijven.
- Vanaf Rakkers: een zaklamp!
- Vanaf Toppers: een aardappelmesje!
- Vanaf Toppers: je identiteitskaart
- Vanaf Toppers: fiets mee op de camion (zie praktische info)
- Iedereen: Een drinkfles (enorm nuttig tijdens trektocht of tweedaagse!)

WAT MOET ER NIET IN JE VALIES?!
- Je uniform: want dat heb je aan als je vertrekt! Vanaf Rakkers is een uniform dragen verplicht.
Chirokledij kun je aan democratische prijzen kopen in De Banier in Roeselare (Delaerestraat 16). Een
Chirotrui kun je kopen bij de leiding.
- Waardevolle voorwerpen: dat gaat kapot of dat raak je kwijt op kamp. Gegarandeerd! Laat dus al
jullie uurwerken, GSM’s, laptops, Wii’s en MP3-spelers thuis. Of geef ze af aan je leider.
- Medicijnen: die mag je afgeven aan de kookploeg of aan je leider. Laat hen zeker weten wanneer en
hoeveel medicijnen je moet innemen.
- Snoep, drank en drugs. Op kamp geldt er een nultolerantie! Naast het kamp ook trouwens.
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OP KAMP GAAN IS…
 Stutjes met ‘stierebeuter’ eten,
 De koekjestaart op mysterieuze wijze laten verdwijnen,
 Die vervelende elektronische apparaten eens 10 dagen met rust laten,
 Aanschuiven voor een groot toiletbezoek na het heerlijke middagmaal,
 Op trektocht eens zelf je eten klaarmaken,
 Op familiedag koste wat kost willen winnen,
 Tien dagen ten volle genieten,
 Desserts en stukken vlees extra koesteren,
 Op je tanden bijten tijdens het nachtspel,
 Gletsen op bruine zeep,
 Leren dat valsspelen soms ook spelen is ;),
 Blij zijn dat je na een korte nacht een middagdutje kan doen,
 Blij zijn dat je na de bezoekdag eens niet meer naar je ouders moet luisteren,
 Op het einde de helft van je spullen bij de verloren voorwerpen terugvinden,
 De tijd een uur terugdraaien,
 Geen korte kousen dragen tijdens de formatie,
 Voetballen op elk vrij moment,
 Na de goeie maaltijd een lange wc beurt nemen,
 Camion inladen, camion uitladen, camion inladen, camion uitladen,
 Altijd alles geven tijdens de activiteiten,
 Al vol zitten maar toch nog eens je bord volsmijten,
 Je leiders plagen tijdens de platte rust,
 Kampen bouwen,
 Vol spanning het kampthema volgen,
 Een gat zoeken in het familiedagspel, er geen vinden en dan maar valspelen,
 Een nieuw record proberen te vestigen bij het zingen van de klassieker ‘6 kippen’,
 Dit jaar opnieuw Magda missen,
 Elke morgen vragen wat er op het menu staat,
 Bergen patatten schillen,
 De ‘lanse’ willen hebben bij het doen van de diensten,
 Weinig tijd nemen om je te wassen,
 Verschieten bij het kampvuur dat het alweer voorbij gevlogen is,
 Stiekem snoepen meenemen en delen met de groep,
 Vragen aan de koks waarom er zo weinig gehakt in de spaghettisaus zit,
 Hoedje op doen om de kan water niet te hoeven bij te vullen,
 Elke dag hopen dat er niets van jou bij de verloren voorwerpen ligt,
 Hopen op een brief voor jou bij het afroepen van de post,
 Niet in het team van Jerre willen zitten op familiedag,
 Pas bij de thuiskomst merken hoe vuil je wel bent,
 Doodgaan op de fiets maar toch doorgaan tot de kampplaats,
 Weinig slapen en toch een overvloed aan energie hebben,
 Afsluiten na een geweldige tiendaagse met een gigantisch kampvuur,
OP KAMP GAAN IS EIGENLIJK GEWOON DE BESTE 10 DAGEN VAN HET JAAR BELEVEN!
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Kleurplaat
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Spelletjespagina
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Ode aan een leider
De geruchten gaan de ronde dat leider Benoit de liefde van zijn leven zou gevonden hebben. Alsof
dat niet genoeg is zouden ze al getrouwd zijn ook! Alleszins een dikke proficiat Benoit, vanwege de
leidingsploeg!
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