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Wanneer de pakjes uitgedeeld zijn, de plateau met gourmet- of fonduevlees leeggevreten of de 
kalkoen opgepeuzeld is, wanneer de kerstboom verbrand is of weer op zolder gezet is, indien u geen 
fan bent van al die naalden op de grond, gaan wij verder met ons werkjaar. Opnieuw krijgt u dit 
prachtige boekje mee, waarin alle activiteiten, evenementen en nieuwtjes voor de komende 
maanden mooi opgelijst staan.  

 

Er staan weer enkele mooie dingen gepland tussen de jaarwisseling en Pasen. In de eerste plaats 
hebben we een nieuwe fuif op 14 maart: De Zatte Zwaan, waar u uw danscapaciteiten kunt tentoon 
stellen. Daarnaast is er op 24 maart ook onze jaarlijkse Ribbekesavond, alwaar u meer dan welkom 
bent om ons te sponsoren in ruil voor ribbetjes en frietjes, beiden van de hoogste kwaliteit (ja, ik ben 
een vleeskenner!). 

 

Tot slot ben ik genoodzaakt het te hebben over de redactie van uw favoriete toiletliteratuur. We 
nemen binnen het team namelijk afscheid van Brecht Debaene en Jaron Devloo, die op zoek gaan 
naar nieuwe uitdagingen, zoals dat dan heet, na enkele klachten van redactieleden T.B. uit L. en F.V. 
uit L. omtrent grensoverschrijdend gedrag van eerstgenoemden. 

 Daarom wordt de ploeg nu versterkt met 2 gedreven figuren die wél hun pollekes en sms’jes thuis 
kunnen houden. Eerst en vooral is er Matthieu Hamerlinck (Speelclub). Matthieu studeert 
journalistiek en zal u dus ongetwijfeld mateloos verwennen met zijn literaire talenten. Als extraatje is 
er nog Kobe Bruynooghe (Toppers), dat ben ik. Ik studeer Bestuurskunde en Publiek Management en 
kan dus eigenlijk niet veel.  

 

De redactie, 

Thomas Bogaert, Flor Vandenbroucke, Matthieu Hamerlinck en Kobe Bruynooghe 
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Beste kalkoen-,  gourmet en fondueliefhebbers, 

Inderdaad stilletjesaan worden de eindejaarsmenu’s voorbereid. Ja hoor, Kerst en Nieuw staan voor 
de deur. Klassieke en minder klassieke kadootjes vliegen over de koopbank om daarna een heuse 
stapel te vormen onder de kerstboom. Bij het schrijven van dit stukje ben ik getuige van de eerste 
sneeuw, wordt het jaar toch nog eens een witte kerst ? 

De kerstvakantie wordt door de meeste mensen beleefd als een gelukzalige periode, met 
familiebijeenkomsten, nogal bourgondisch van aard, om te luisteren naar de erg spannende verhalen 
van tante Germaine. Helaas is zoveel gelukzaligheid niet voor iedereen weggelegd, voor minder 
fortuinlijken heeft deze periode een verschrikkelijke naam, ‘de blok’. Helaas helaas, want ja de 
examens laten niet op zich wachten...  In onze Chiro wordt dan ook in januari examenactiviteit 
gegeven : deze gaat voor de sloebers, speelclub en rakkers door van 14u-16u, en voor de oudste 
afdelingen van 16u-18.  

2017 was alvast een fantastisch begin van het nieuwe werkjaar. We waren erg blij met de vele 
nieuwe gezichten bij onze leden en Christus Koning ging als een uiterst geslaagde editie voorbij, 
hoezee hoezee! Deze positieve trend gaat  zich in 2018 uiteraard verder zetten! 

Omdat de jaarwisseling veelal gepaard gaat met de aankoop van een agenda of het ophangen van de 
nieuwe ‘Libelle’ kalender, geef ik hier enkele belangrijke ‘Chirodata’ mee. Gelieve deze in fluo in uw 
agenda te noteren aub ;) 

COMING SOON: 

22 december: Aspiranten financieel te steunen op de Lichtervelde kerstmarkt ;) 

24 + 31 december: Geen Chiro wegens een overvolle maag. 

16 januari: Verjaardag leider Jaron!( Dit wilde ik toch even meegeven, nvdr) 

17 maart: Jaarlijkse Chirofuif: De Zatte Zwaan @DeZwaan 

24 maart: Ribbetjesavond 

21 april: KEAS-aperitiefquiz, wees er zeker bij! 

4 mei: Tom Vervaele's verjaardagsfeest @DeZwaan 

11 mei: Het grootte Aspi-eetfestijn @DeSchouw 

Ziezo, uw lege kalender is alweer een beetje gevuld met niet te missen evenementen. Dan rest ons 
nog enkel u een vrolijke Kerst en een gelukkig, gezond en memorabel 2018 toe te wensen!  

Amicorum esse communia omnia 

De groepsleiding, 

Thomas Bogaert en Jaron Devloo  
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Beste leden, ouders en sympathisanten 

Alweer een jaar voorbij en een nieuw voor de deur. De tijd vliegt toch hé. ’t Is precies nog gisteren 

dat het Nieuwjaar was. En voor dat we het weten is het weeral zomer.  

Zo, de verplichte dosis clichés hebben we gehad, over tot de essentie. Ik zie u denken terwijl u dit 

leest: woordje van de VBs, wat is dat nu weer? Wie zijn die gasten eigenlijk en waarom krijgen zij een 

pagina in het Flopke – dé cultuurbijbel van Lichtervelde en omstreken? 

Wel, dat zullen we eens in geuren en kleuren uitleggen (of toch ons uiterste best doen).  

Sinds september vormen wij met ons tweeën een duo Volwassen Begeleiders - ook wel VBs 

genaamd. Als VB staan wij de leidingsploeg bij vanop de achtergrond. We proberen de LKs bij te 

wonen en daar de ervaringen uit onze Chiro-carrière te delen. Ook op andere momenten zijn wij 

bereikbaar voor vragen van de leiders en hen zo te begeleiden in hun leiderschap. 

Mogen wij hier even een applaus vragen voor die leiders? Want je moet het toch maar doen. Met 

een bende van 10 jonge gasten én een door de wol geverfde ancien elke week klaar staan om van de 

zondagmiddag iets speciaals te maken. Dat gaat niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. 

LKs, activiteiten voorbereiden, jeugdraad, boodschappen doen, werkdagen… Hiervoor tijd kunnen en 

willen maken is niet evident, maar toch doen deze mannen het. Chapeau!!! 

De komende weken zal dit helaas wat minder evident zijn met de examens die in aantocht zijn. Langs 

deze weg willen we jullie alvast veel succes wensen. Een paar weken op de tanden bijten en dan 

kunnen jullie weer knallen. Alles geven hé ;-) 

Aan alle leden: hopelijk heeft de Kerstman een goed rapport onder de kerstboom gelegd.  

Aan de ouders: dank voor het vertrouwen in Chiro St.-Paulus.  

En tot slot: aan alle kale mensen, een gelukkig nieuwhaar!!! 

 

Jens Devloo Hannes Dugardeyn 

0475 465 150 0499 624 321 
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Enkele belangrijke data die je zeker en vast in je agenda mag plaatsen! 

 

Zondag 24 + 31 december: GEEN CHIRO 

Zaterdag 17 maart: onze fuif 

Zondag 18 maart: GEEN CHIRO 

Zondag 1 april: GEEN CHIRO 

Zondag 8 april: leiders zijn op kampverkenning: GEEN CHIRO 

Zaterdag 21 april: Keas aperitiefquiz om 20u  

 

 

Examenregeling: 7, 14, 21, 28 januari: 

SLOEBERS SPEELCLUB RAKKERS TOPPERS KERELS ASPI’S 

14u-16u 14u-16u 14u-16u 16u-18u 16u-18u 16u-18u 
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Gegroet beste sloebertjes 

Het chirojaar is nu goed en wel begonnen en jullie 

hebben allemaal van het echte chiro leven kunnen 

proeven. Hopelijk hebben jullie er evenveel van 

genoten als wij en kunnen we de rest van het chirojaar 

even mooi maken als de het eerste deel, wij zijn er in 

ieder geval gerust in.Ook willen we jullie een gelukkig 

2018 wensen en hopen we dat al jullie dromen 

uitkomen. Leider Simon heeft maar één droom en dat 

is jullie weer talrijk aanwezig te zien in de chiro. Rond 

deze tijd van het jaar is het ongetwijfeld een pak 

kouder zoals jullie waarschijnlijk wel al gemerkt hebben, maar niet getreurd. Lichtervelde ligt 

nu ook onder een verse laag sneeuw ideaal voor een sneeuwman of een 

sneeuwballengevecht en achteraf een warme choco! 

Er zal misschien veel veranderen in 2018, maar de vraag ‘Wat doen we zondag in de chiro?’ 

zal ieder jaar terug keren, daarom dit superdupermegavetcoole programma om een 

antwoord klaar te hebben: 

 7, 14, 21 en 28 januari: Examenactiviteit (14h tot 16h) 
4/02: De sloebers voelen zich als vissen in het water, we gaan zwemmen! Info volgt. 
11/02: Stratego in real life! Wie vindt de vlag als eerst? 
18/02: We gaan op expeditie! Welke wonderen hebben de Huweynsbossen voor de sloebers in 
petto? 
25/02: De grote chirotest! Wat hebben jullie al geleerd over de chiro? 
4/03: Het is zover, de jaarlijkse Paralympische Spelen! 
11/03: Over- en doortocht 
18/03: De leiders slapen uit na de jaarlijkse chirofuif, vandaag geen Chiro. 
25/03: Nostalgie voor de leiders: vandaag doen we alles met knikkers!   
1/04: Geen Chiro wegens Pasen! 
8/04: De leiders gaan op kampverkenning, geen Chiro. 

 

Met vriendelijke sloebergroeten, 

Brecht Debaene – 0497/12.34.03 

Simon Loose – 0483/01.03.42 
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Teerbeminde speelclubbers, 

Ondertussen zit er een fantastische eerste periode van het chirojaar 2017-2018 er bijna op. 

De leiders hebben de speelclubbers reeds beter leren kennen en vice versa. Ook de nieuwe 

leden hebben hun plaats in de groep ondertussen wel gevonden en hetzelfde geldt voor de 

nieuwe leider.  

De afgelopen maanden hebben we de kinderboerderij onveilig gemaakt, zijn we naar het 

toneel van de Boeboeks gaan kijken, hebben we ons beste beentje of armpje voorgezet 

tijdens de paralympische spelen. Daarnaast zijn de ‘groentjes’ omgedoopt tot stoere 

speelclubbers, de slimmeriken konden hun kennis etaleren tijdens de quiz en de nachtraven 

konden zich uitleven tijdens ons avondspel. Ook zijn er lukken verkocht tegen de sterren op 

en bracht sinterklaas een bezoekje. Op Christus-koning konden jullie spruiten indruk maken 

op de meisjes en ze hebben hun filmkennis uitgebreid met de klassieker ‘Ice Age’. Kortom 

het was een periode boordevol afwisselende activiteiten waarin iedereen zich rot 

geamuseerd heeft. 

Tot zover een kort overzichtje, na een leuke eerste periode willen we de speelclubbers 

uiteraard ook een spetterende tweede periode voorschotelen. We proberen in stijgende lijn 

te gaan en zullen al een voorproefje geven van het hoogtepunt van het jaar : het kamp in 

juli. Binnenkort, in het weekend van 23-25 februari gaan wij op weekend samen met de 

rakkers naar een tot dusver niet specifiek bepaalde locatie.  

 

De leiders wensen jullie een deugddoende kerstvakantie toe en een gelukkig nieuwjaar!  

PS. nieuwjaarsbrieven aan de leiders zijn altijd welkom : Dhr. Flor Vandenbroucke 

(Zandstraat 47, Lichtervelde) Dhr. Hamerlinck (Moertjes 2, Torhout)  
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Hieronder volgt een overzicht met wat er op het programma staat in de tweede periode:  

 

7, 14,  21, 28 januari: examenactiviteit 

4 februari: Matthieu voelt zich in deze chiro als een vis in het water, we gaan zwemmen. 

11 februari: Speurneuzen, haal jullie vergrootglas maar al boven. 

18 februari: Matthieu z’n ongelooflijk charisme... Oosters Chisma... Toren van Pisa... Wij 

maken pizza! 

23-25 februari: We gaan samen met de rakkers op weekend, INFO VOLGT. 

4 maart: Wie heeft de grootste tanden? Wie kan er het beste dammen? Wie van jullie wordt 

onze beverkoning? 

11 maart: We kunnen door het bos de bomen niet meer zien... 

18 maart: Sssst, De leiders liggen in hun bed wegens onze chirofuif op 17 maart, GEEN 

CHIRO! 

25 maart: Nostalgie voor de leiders: vandaag doen we alles met knikkers! 

1 april: GEEN CHIRO, Pasen. 

8 april: De leiders zijn de kampplaats gaan verkennen, GEEN CHIRO! 

 

Flor Vandenbroucke: 0474131365 

Matthieu Hamerlinck: 0473255544 
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Rakkers!  

We zijn alweer bijna Nieuwjaar zeg, wat gaat de tijd toch snel. Deel 1 van het jaar zit er alweer zo 

goed als op. Hopelijk lukt het wat met jullie examens en kunnen jullie daarna genieten van een 

welverdiende kerstvakantie. Veel leiders zitten na Nieuwjaar ook midden in hun examenperiode en 

zullen dus enkele weken niet actief zijn in de chiro. Maar, niet getreurd, we zorgen, al is het soms 

misschien met de hulp van enkele oudleiders, voor vervanging zodat jullie iedere zondag opnieuw 

geanimeerd blijven. De examenactiviteiten zullen plaatsvinden op zondag 7, 14, 21 en 28 januari. Op 

die vier zondagen hebben jullie dus maar Chiro van 14 tot 16u. Een uurtje minder dus, dat betekent 

dat jullie sneller opnieuw dicht bij de mama aan kunnen kruipen bij de ‘stove’ op zondagavond.  

Geen nieuw Flopke zonder een nieuw programma uiteraard! En wat voor een programma. Het 

tweede deel van het jaar wordt nog spectaculairder dan deel 1. Zo staat er jullie bijvoorbeeld nog 

een weekend te wachten! Hierover later meer. Als we al even verder vooruit kijken zien we dat het 

kamp dit jaar valt van 12 tot 21 JULI. Noteer deze periode alvast met stip in jullie agenda! We trekken 

dit jaar naar Nijlen, een dorpje dat helemaal niet zo ver ligt van waar we vorig jaar op kamp zijn 

geweest in Lille. Misschien is het vooral nuttig voor de ouders om deze datum reeds in te calculeren. 

Op die manier kunnen jullie jullie zomers reisje, uwe congé of andere activiteiten helemaal rond het 

kamp plannen. (We willen jullie uiteraard niet verplichten dit te doen, maar het is tevens sterk aan te 

raden, aangezien uw zoon/zonen anders een onvergetelijke 10-daagse zal missen 😉)  

Goed, dan gaan we over naar misschien wel het belangrijkste deel van deze pagina, het programma! 

24/12: Geen Chiro, geniet van Kerstavond! 

31/12: Geen Chiro, geniet van Oudejaarsavond! 

07/01: Examenactiviteit van 14-16u.  

14/01: Examenactiviteit van 14-16u. 

21/01: Examenactiviteit van 14-16u. 

28/01: Examenactiviteit van 14-16u.  

04/02: We gaan Lichtervelde eens verkennen op een heel ander manier! 

11/02: We gaan 70 jaar verder in de tijd, oude pettenamiddag! 

18/02: We spelen Monopoly, maar dan in het echt, en zoveel groter! 

23-25/02: WEEKEND! INFO VOLGT NOG. 

4/03: Benoits Beestige Bosspel. 

11/03: Niet voor doetjes! Keiharde buitenspelen. 

18/03: GEEN CHIRO, WEGENS FUIF DE DAG VOORAF! 

25/03: GEEN CHIRO, WEGENS RIBBEKESAVOND DE DAG ERVOOR! 

01/04: GEEN CHIRO WEGENS PASEN! 

 

Voila, jullie zijn weer helemaal mee! 

Wij groeten u, 

 

Benoit (0497/ 80.51.55) & Maxim (0495/48.81.76).  
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Beste Toppers, 
We hebben er al een geweldige eerste semester opzitten met spetterende activiteiten. Ondanks 

jullie maar met 7 toppers zijn zien wij dat bijna iedere zondag bijna iedereen voltallig is. Dit zien wij 

natuurlijk heel graag, we hopen dan ook dat dit volgende periode weer van hetzelfde mag zijn! 

De feestdagen komen er aan dit betekent dat we de geboorte van Jezus Christus vieren zoals de 

meesten wel al zullen geleerd hebben. Maar ik denk dat we eerlijk kunnen toegeven dat de geboorte 

van een goedheilig man ons geen **** kan schelen. We houden van deze feestdagen omdat we ons 

altijd vol kunnen eten met allerlei haptjes zonder dat de mama of de papa commentaar geeft! 

Natuurlijk ook voor de verschillende cadeaus die we krijgen van jan en alleman. Kobe en mezelf 

wensen jullie dan ook geweldige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Een nieuw jaar met dubbel 

zo veel leute, dubbel zo veel gelach en …dat is het zo’n beetje. We kunnen moeilijk dubbel zoveel 

leden toveren.  

Hieronder zie je de planning van de activiteiten na nieuwjaar. Tot dan Toppers!  

7-28 januari: examenactiviteiten (activiteit van 16 uur tot 18 uur)  

4 februari: Het grote drie uur en een half spel  

11 februari: Holle Bolle Bogaert 

18 februari: Stratego (breng allemaal jullie ijzeren ros mee! ) 
 
23 -25 februari: weekend toppers (info volgt) 

4 maart: Breng allemaal jullie lego mee naar de Chiro! 

11 maart: Denkspellennamiddag 

18 maart: Geen Chiro wegens onze fuif (allemaal afkomen!!!) 

25 maart: We leren jullie de muziekklassiekers!  

 
Bogaert Thomas: 0494509984 
Kobe Bruynooghe: 0479 57 23 44 
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Tis toch weeral iets geweest é, da voorbije semester. Als je terugdenkt wast eigenlijk wel een tof 

semester! Zo hebben we bijgeleerd dat Thiemen zijn naam eigenlijk op een L eindigt, en dat ‘haar’ 

helemaal NIET heilig is. Goed, eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar, ookal ist al gepasseerd. Tevens 

een dikke merci aan de nieuwkomers om officieel onze toffe bende compleet te maken.  

Goed, zoals jullie al weten staan er nog enkele belangrijke data’s op het programma voor het 

komende semester! Wees gerust, de activiteiten zullen ietsje minder zwaar zijn, en iets kalmer (ha  

ha ha not!). Op 17 Maart staat onze supervette chirofuif op het programma, voor velen misschien de 

eerste keer om eens te komen piepen in de legendarische feestzaal: ‘De Zwaan’. Daarna volgt de 

KEAs-Aperitiefquiz op 21 april!!! Aangezien dit onze beste kasactie is, is dit het enige evenement 

waarbij ik jullie verplicht om te komen helpen. Hoe meer helpers, hoe meer geld voor jullie, hoe 

sjieker het kamp!!! Afkomen dus! De allerbelangrijkste dag van het jaar is 4 mei, want dan is niemand 

minder dan Tom V. Jarig! Jaja 45 jaar al!  

Goed, zonder enige zever stel ik nu mijn programma voor voor komend semester! (Joepie leefweek!) 

7/1: Examenactiviteit 

14/1 Examenactiviteit 

21/1 Examenactiviteit 

28/1 Examenactiviteit 

4/2-9/2: leefweek! Info hierover volgt! 

11/2: Schaatsen!  

18/2: Ik ben ervan overtuigd dat ik alles beter kan, aan jullie om het tegendeel te bewijzen.  

25/2: Brainen en Stormen 

4/3: Kerels >>>> Aspi’s 

11/3: Zwugt 

18/3: Geen Chiro wegens Fuif! 

24/3: Ribbetjes Avond!! 

25/3: Gewestdag! We laten zien aan West-Vlaanderen hoe het moet! 

1/4: Geen chiro wegens eitjes rapen.  

8/4: Geen chiro, de leiders zijn het kamp gaan verkennen! 

Hou ook het weekend van 13-15 april vrij want dan gaan we op KEAS-Weekend! 

Brecht Colpaert: 0494989862 
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Dierbare Aspiranten,  

We schrijven vandaag een koude, sneeuwige zondag 10 december.  

Net als, hopelijk, de meesten van jullie ben ik ook al aan het studeren geslagen. Het is inderdaad 

alweer die tijd van het jaar. Sommige boeken worden nu voor de eerste keer opengeklapt en de 

fluostiften kleuren weer menig wat zinnen… Gelukkig zijn jullie rond de 20ste december er al van af! 

Een pré oudejaarsavond kan gelukkig dan al worden georganiseerd, feest alom! (Anderen moeten 

nog vloeken tot 2 februari #ThougLife) 

 

Jullie eerste Aspi-jaar is alvast goed ingezet! Een heus weekend is al beleefd (En daar hebben we de 

bedreigde diersoort ND van dichtbij gezien), een heus evenement in de Schouw is onder constructie, 

de eerste punten in de Aspi-competitie zijn verdiend en in januari mogen jullie jezelf voor 1 

namiddag als interim leider benoemen. Spanneeund. 

 

Het nieuwe jaar zal zeker niet onderdoen, wees daar maar zeker van. Er moeten nog tal van 

legendarische momenten worden meegemaakt. Leefweek, KEAS-Quiz en -weekend, bloemkolen 

bestellen voor familiedag en onze kas doen overlopen na ons festijn in de Schouw! Bereid jullie al 

maar voor!  

 

In januari zal ik niet aanwezig zijn in de Chiro, omdat het dan aan mij is om bolletjes in te kleuren... 

Maar geen paniek, er zal iedere zondag een vervangleider worden ingeschakeld. (Of misschien dat 

leider Tom een maand wordt ingezet? :p)  

 

Ons programma zal ik naar jullie doorsturen na de kerstvakantie, omdat nu nog niet alle 'comming 

soon' evenementen, zoals leefweek en sommige weekends, vast staan. Maar deze komt er zeker aan! 

 

Verder wens ik jullie allemaal een goede Kerst en eindejaar toe! 

Laat op oudejaarsavond maar zien hoe heuse Aspiranten het jaar 

deftig afsluiten. 

 

Kusjes x 

Jaron (0489 43 94 97) 
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Wat is volgens jou het leukste chirospel? King of the hill, dat is een spelletje waarbij we elkaar van 

de berg moeten proberen tekrijgen. 

 

Wie vind je de leukste leider? Eeeuuuhm, Matthieu 

 

Wat wil je zeker doen op kamp? Een supergroot watergevecht! 

 

Wat vond je het leukste dat we al hebben gedaan dit jaar? Ons sluipspel waarbij we een kaars 

moesten uitblazen in het heem dat helemaal verduisterd was. 

 

Welke leiders wil je volgend jaar? Ik vind het dit jaar erg leuk, dus graag opnieuw Matthieu en Flor! 

 

 

Wat is tot nu toe het leukste geweest in je chirocarrière? De dropping op aspiweekend, dat was een 

zeer avontuurlijke tocht ;) 

 

 

Waarom wil je leider worden en bij welke afdeling? Ik ben zelf nog een klein kind, dus speel ik erg 

graag met kinderen. Het liefst zou ik dan ook bij de sloebers staan. 

 

 

Wie is de lelijkste leider? (zonder aarzelen) Bogaert! 

 

 

Welke medeaspi is het grootste kieken en waarom? Ik, want ik ken het verschil niet tussen een 

tankstation en een gewoon station… Met alle gevolgen van dien… 
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Breng deze kleurplaat de volgende keer ingekleurd naar de Chiro en ontvang een mooi cadeau van 

de kerstman! 
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