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Woordje van de redactie 
Geachte lezer, 

Naar goede gewoonte begint het Flopke met een woordje van de redactie, dit is in deze 

editie natuurlijk niet anders.  

We zijn nog steeds niet helemaal bekomen van ons spetterend feestweekend, eerst en 

vooral willen we iedereen bedanken die op iedere mogelijke manier zijn steentje heeft 

bijgedragen om van ons feestweekend een onvergetelijke drie dagen te maken. We 

denken bijvoorbeeld aan de luidkeels meezingende fans van Musest en Koyle, of aan de 

enkelingen die het koude herfstweer trotseerden om te genieten van onze prachtig 

uitgestippelde sneukeltocht. Ook kunnen we natuurlijk enkele legendarische momenten 

van op ons ‘Spel zonder grenzen’ niet vergeten, we denken dan bijvoorbeeld aan Sander 

Haeghebaert die (succesvol) over een 3 meter hoge muur probeerde te klauteren of aan 

hoe Rebekka Celis alles kapot mepte tijdens het (tot dan nog) onbekende ‘Powerfist’. 

Aan alle mooie dingen komt een eind, dit is ook nu uiteraard niet anders. Nu we de 

drukke maand maart achter de rug hebben, kunnen we alweer helemaal toeleven naar 

onze 10-daagse in Lille. Verder in dit Flopke kunnen jullie zien hoe prachtig onze 

verblijfplaats eruitziet. Ook valt er weer zoals altijd eens goed te lachen met onze 

‘Middle of the flop’ en kunnen de kleinsten zich bezighouden met onze nostalgische 

kleurplaat. We hopen dat alle info die u wenst te vinden aanwezig is in deze editie van 

het Flopke en dat we af en toe een glimlach op uw gezicht kunnen toveren. 

 

Tot slot willen we u ook nog vanwege de redactie een Zalig Pasen toewensen. 

 

Veel leesgenot, 

De redactie 

 

                        
  

         Thomas   Jaron                     Brecht D.         Flor 
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Woordje van de groepsleiding  
Hallowkes dagtrippers van het eerste uur, 

We schrijven april, het zomeruur is ingezet, we zien sporadisch een verschrikkelijke ‘driekart’ broek opduiken 

en de eerste studenten beginnen in te zien dat ze toch maar eens beter naar de les zouden gaan(Van horen 

zeggen); met andere woorden, de meest fantastische tijd van het jaar! 

Het werkjaar is al flink over de helft en we hebben ondertussen Lichtervelde en omstreken ondergedompeld in 

wat wij, als fervente voorstanders van het betere feestje, topamusement noemen. De Schouw beeft nog na van 

Floprock, er zijn nog in een straal van 5 km rond Loods Vansteenlandt ribbetjes te vinden en zelf oma Germaine 

weet dat wij ondertussen 60 jaar bestaan. Missie geslaagd! Een dikke merci aan alle aanwezigen en hopelijk tot 

ons volgende evenement. 

Onze jaarlijkse fuif in het meest pittoreske plekje van Lichtervelde, inderdaad: Zaal de Zaan, heeft er ook een 

fantastische editie opzitten!  Lichtervelde leefde, of nog beter: De Zwaan beefde!  

Als u denkt dat we ons nu de rest van het jaar zullen koest houden, zit u er ferm naast! ‘Heb ik hier ergens een 

vergadering gemist?’ hoor ik fans van het betere televisiefeuilleton zeggen. Inderdaad ja, de zoektocht naar het 

grootste licht van Lichtervelde en omstreken, de KEAS-Quiz, gluurt al om de hoek! Er zijn nog maar een beperkt 

aantal plaatsten beschikbaar, niet getalmd dus.  

Eenmaal de kalender april aankondigt en de jaarlijkse vakantie naar uw stacaravan in Bredene vastligt, is het 

ook tijd om te denken aan het hoogtepunt van ieder werkjaar… LEIDINGSWEEKEND! Oke nee, ik had u daar 😉 

ONZE MEGA FANTASTISCH 10-DAAGSE IN JULI DUS!!!! De kampplaats is verkend, de foto’s zijn genomen (Zie 

verder in het Flopke), de kookploeg zit in elkaar en Tom heeft congé aangevraagd. Aftellen dus maar. Lille is de 

uitverkorene dit jaar, huh wat Rijsel? Walen en Frans?? Help!! Geen paniek, we hebben hier over Lille; het 

dorpje boven Antwerpen. We kunnen dus opgelucht ademhalen en onze complexe West-Vlaamse cultuur 

zonder taalproblemen verspreiden. Het belooft alleszins een kamp te worden om Tom tegen te zeggen! Een 

kanjer dus.                              

21 tot 31 juli. Lille. Be there! Ofja, uw zonen dan… Uiteraard bent u meer dan welkom op 21 juli op onze 

bezoekdag, waar we weer zullen kunnen genieten van een overheerlijke BBQ. (Meer info zal nog volgen)  

Let the countdown begin! 

Verder rest mij u nog, uit naam van de voltallige leidingsploeg, een vrolijk Pasen te wensen. Zalig zijn zij die 

herrezen zijn! (Opgelet, een gemiddeld paasei bevat ongeveer 276 kcal, een nefast voor uw toekomstig 

strandlichaam.) 

Zo, tot de naasten. 

Ex unitate vires, 

Jonas Vandepoele, Thomas Bogaert, Maxim Goethals en Jaron Devloo 
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Keas-aperitiefquiz 
Naar jaarlijkse gewoonte presenteren wij jullie de KEAS-aperitiefquiz. Een avond vol denkwerk, maar 

vooral ook de nodige portie amusement. Gedurende de quiz wordt u voorzien van een 6-tal hapjes. 

Dit kun je zeker niet laten liggen! In een ploeg zitten maximaal 4 personen! Dit gaat allemaal door in 

OC De schouw, statiestraat 113.  

 

Inschrijven kan via maximgoethals@hotmail.com met vermelding van uw ploegnaam. Het 

inschrijvingsgeld bedraagt zoals ieder jaar €10pp. Het maximum aantal ploegen zal rond de 50 

bedragen, dus wees er snel bij! 

De quiz start om 20u, de deuren openen vanaf 19u. Hopelijk mogen we veel bekende gezichten 

verwachten! 
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Voorstelling kampplaats 

  

Onze vestiging voor 10 dagen :D 
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In het speelbos grenzend aan onze kampplaats kunt u soms, met wat geluk, wilde zwijnen 

spotten. Ik had het geluk net een koppeltje aan te treffen 😉 
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Sloebers 
Hey beste sloebervrienden, 
 
We zitten ondertussen al over de helft van dit fantastische Chirojaar vol leuke spelletjes en activiteiten . Maar 
niet getreurd! Er komen nog veel toffe activiteiten aan! 
Nu iedereen elkaar al goed kent en dikke vrienden zijn, wordt het bijvoorbeeld eens tijd om op weekend te 
gaan. Voor sommige sloebers zal het zelfs hun eerste weekend zijn. SPANNEND! 
 
Verder kijken we alweer naar uit om jullie elke zondag vol energie te ontvangen zodat we samen weer kunnen 
ravotten en er samen op los kunnen sloeberen. Hieronder staat een overzicht van de komende activiteiten. Tot 
zondag! 
 
Activiteiten: 
 
16 april: GEEN CHIRO, jullie mogen allemaal paaseitjes gaan rapen! 
21-23 april: SLOEBERWEEKEND, INFO VOLGT NOG! 
30 april: We hebben vandaag niet veel tijd en doen alles binnen de minuut! 
7 mei:  Tok, tok, tok of was het nu meuh meuh meuh? We gaan kijken naar de diertjes op de 
kinderboerderij! 
14 mei:  Wie wie wie, wie heeft het gedaan? Neem allemaal jullie vergrootglas mee, we gaan 
Geronimo stilton achterna! 
21 mei:  We gaan ravotten in het bos! 
28 mei:  Waterspelletjes 
25 juni:                  Eindactiviteit 
 
Juni examen activiteiten, 2 van jullie leiders hebben nog examens! 
 

 
 

Vrolijk Pasen! 

Lennert, Jonas en Stan! 

(0474/127252 -    0491/594220    -    0499/419252)  



Flopke – Paaseditie 2017 
8 

Speelclub 
 
Beste speelclubbers, 

We gaan dan beginnen aan de laatste 

volle periode van het chirojaar. Wees niet 

getreurd mijn beste speelclub na deze 

periode kunnen jullie uitkijken naar 

hoogstwaarschijnlijk super tof kamp en 

onze activiteiten zullen minstens even 

leuk zijn als deze ervoor. Maar voor het 

zover is staat nog Pasen voor de deur. 

Velen onder jullie hebben de Paashaas op 

Poncho zijn schouder al opgemerkt, wel 

deze zal 's nachts op 15 april de paaseitjes in jullie tuinen verstoppen. Voor jullie van de 

lekkere paaseitjes zullen smullen gaan jullie waarschijnlijk eerst eens stil staan bij de 

christelijk betekenis van Pasen namelijk de herrijzenis van Jezus.  

Spetterende activiteiten aangeboden door uw speelclubleiding: 

9/04: Dandy Middag, breng een marcelletje mee 

16/04: Vrolijk Pasen, geen Chiro 

23/04: Fist of Zen, enkel voor de durvers 

30/04: We knutselen erop los 

7/05: Als het weer goed gezind is, waterspelletjes. Breng 

een handdoek en zwemgerei mee. 

14/05: Vriendjesdag, breng een vriend mee (Duuuuh) 

21/05: Een dag in het rusthuis 

28/05: Fata Morgana, met Sergio! 

Juni: Examenactiviteit 14-16u 

25/06: Eindactiviteit, info volgt! 

Jaron (0489 43 94 97) 
Kobe (0479 57 23 44) 
Brecht (0497 12 34 03) 
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Rakkers  
 

Liefste Rakkers, 

Aangezien het speelclub/rakkerweekend zo’n succes was en wij ons (net zoals jullie hopelijk)  

Uitermate geamuseerd hebben, willen we al de aanwezigen bedanken om mee te gaan. 

Reden genoeg om na dit weekend in Nieuwpoort ons nog eens een dikke 2 maanden helemaal  

Als echte chiromannen te gedragen, we hebben dan ook weer spetterende activiteiten gepland! 

Chiro is niet zomaar een zondag, hopelijk hebben jullie dat al kunnen ervaren, we hopen dan ook  

Oprecht dat jullie allemaal mee zullen gaan op kamp in Lille, we hebben de kampplaats al bezocht 

En alles is er aanwezig om er een kamp om nooit meer te vergeten van te maken! 

Natuurlijk moet er een stukje onzin in dit tekstje, bij deze een weetje over de Caterpillar D6T LGP: 

Een caterpillar zoals deze heeft 228 pk, dit is +- 28 pk meer dan de Caterpillar D6R LGP III. 

Groetjes, jullie teerbeminde leiders! 

Miel: 0477 83 72 57  Thomas: 0494 50 99 84  Flor: 0474 13 13 65 

(Enkel voor praktische vragen smsen/bellen naar Thomas en Flor, liefdesaanzoekjes graag naar Miel)  

Zondag 09/04: Alles wat je kan bedenken met een muur. 

Zondag 16/04: GEEN CHIRO: PASEN 

Zondag 23/04: Kampioen zijn blijft plezant! Nee, we bekijken niet die oerslechte film. 

Zondag 30/04: We gaan op bezoek bij de wietjes, spuit je maar al vol met papa’s beste parfum! 

Zondag 07/05: Pleinspelletjes gecombineerd met de beste Vlaamse klassiekers die Thomas kan bedenken 

galmend door de boxen. Hoe mooi kan het leven zijn? 

Zondag 14/05: We gaan op J. Beketocht! (Doe kleren aan die vuil mogen zijn, uniform = reservekledij) 

Zondag 21/05 : Iene miene mutte wiets, deze zin slaat helemaal op niets! 

Zondag 28/05: Waterspelletjes, doe je meeste stoere zwembroek maar aan! 

Zondag 04/06 – 18/06 : Examenactiviteit, van 14u – 16u 

Zondag 25/06: Eindactiviteit, info volgt!  
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Middle of the flop 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Gobelijn vraagt aan de bediende van een 

benzinestation: 

- Hoeveel kost een druppel benzine ? 

- Niets, antwoordde de man. 

- Goed, druppel dan maar mijn benzinetank vol. 
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Filiberke: Ik heb vannacht in 't 

Chinees gedroomd. 

Jommeke: Zo. Wat was het? 

Filiberke: Weet ik niet. Ik 

versta geen Chinees. 

 

Onderwijzer: Noem eens een 

vogel die uitgestorven is. 

Jommeke: Onze kanarie. De kat 

heeft hem opgegeten. 

 

Annemieke en Rozemieke gaan in de 

dierentuin naar de zebra's kijken. Aan 

het hek hangt een bordje waarop staat: 

,,Pas geverfd'' Waarop Rozemieke: 

,,Aha, zo krijgen die dus hun strepen!'' 
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Toppers 
Welkom op onze pagina van deze editie van het 

flopke. Wegens een inspiratieloze kop laat ik het werk van 

mooie woorden over aan een paar professionals: 

 

Rood de kleur van de liefde die je telkens weer raakt. 

Rood de kleur van je hoofd als je afgaat. 

Rood de kleur van bloed dat je nodig hebt om te leven. 

Rood de kleur van hulp en gevaar tegelijk. 

Rood de kleur van een leuke bende toppers!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

23/04: Mister x ( breng uw fiets mee) 

30/04: Gletsen op sop!  

7/05: We maken het bos onveilig…   

14/05: Beste hobby kok van Lichtervelde 

19/05: AVONDACTIVITEIT VAN 19UUR TOT 23UUR (breng zaklamp mee)  

28/05: Art upt ges  

4/06: Examen activiteit 16u-18u 

11/06: Examen activiteit 16u-18u 

18/06: Examen activiteit 16u-18u 

25/06: Eindactiviteit (info volgt nog) ! Spetterende afsluiter van een fantastisch Chiro jaar!  

 

Benoit Vandendriessche: 0497 80 51 55  

Brecht Colpaert: 0494 98 98 62 

Robin Debaene: 0472 01 71 84   
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Kerels  
Vrienden Kerels, 

We zijn alweer aangekomen aan het laatste deel van dit werkjaar. Ontzettend jammer, maar dat betekent dat 

we ook met rasse schreden het kamp naderen! Het laatste deel van het jaar wordt meestal gekenmerkt door 

Paaseieren en examenactiviteiten, maar we zijn er toch in geslaagd enkele zondagen te vinden om nog wat 

activiteiten te organiseren.   

Voor de kerels moet het belangrijkste uiteraard nog komen. Op zaterdag 29 april is er onze keasquiz! De 

voorbereidingen daarvoor zijn volop bezig, daar moeten jullie zich niets van aantrekken. Het allerbelangrijkste 

is dat jullie die dag vanaf 14u in de namiddag volledig vrijhouden om te helpen klaarzetten, opdienen, 

verbeteren... De dag erna worden we dan ook verwacht om te helpen op een communiefeest, waarvoor we 

ook een mooi bedrag krijgen. Een weekendje werken om nadien een prachtig kamp te beleven! Zou moeten 

lukken toch? 

Hieronder het overzicht van de activiteiten voor de komende weken: 

16/04: Ga maar lekker Paaseieren rapen: Geen chiro. 

23/04: We stoppen voor niks of niemand!  

ZA 29/04: KEASQUIZ! 

30/04: Helpen op communiefeest (Info volgt) 

7/05: Golfcity  

14/05: Game in the woods!  

21/05: Alles met water… 

28/05: Examenactiviteit (4-6u) 

4/06: Examenactiviteit (4-6u) 

11/06: Examenactiviteit (4-6u) 

18/06: Examenactiviteit (4-6u) 

25/06: Eindactiviteit  

GREETZZZ      Maxim (0495 48 81 76)    Simon (0483 01 03 42)     Steven (0477 94 10 27  
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Aspi’s 
 

Gegroet Aspi’s,  

We weten het allemaal. We hebben dit jaar nog niet veel activiteiten echt kunnen doen met 

jullie. En al zeker niet met een voltallige ploeg. Maar daar komt verandering in. Na de 

paasvakantie doen we zo snel mogelijk een leefweek, dit om jullie interesse in de chiro weer 

wat te prikkelen. We gaan ook af en toe eens op zaterdag activiteit geven en zullen weer 

volop proberen jullie te motiveren en rekening te houden met jullie drukke programma’s. 

Want als we al die leuke activiteiten dit jaar nog willen doen zal het kamp zeker en vast te 

kort worden! 

Ook van jullie weer wat meer initiatief verwacht. Wij zullen tijd steken in het maken van 

activiteiten, laat dan op voorhand weten of je komt of niet. Alvast een dikke merci daarvoor.  

Na deze oproep dus het programma dat we met jullie na de paasvakantie zullen beleven.  

23/04: We sjorren wat gekke dingen in elkaar! 

24/04- 27/05: leefweek!  

29/04: keas quiz, allen present verwacht zonder geldige reden! We moeten werken voor 

onze kas! 

12-13-14/05: keasweekend van het gewest! Allen daarheen, meer info volgt 

21/05:Marginale sneukelfietstocht 

28/05: cinematje doen? We chekken voor een schoon film en desnoods de vrijdag of 

zaterdagavond 

Juni: examenactiviteit! 

30/06: Eindactiviteit: info volgt! 

Thijs (0494754363) Tuur (0477853645) 
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Lid aan het woord 
Naam: Thybo Bogaert  

Afdeling: Toppers 

Favoriete spel: Wall of death (ndr: BEEST) 

Leukste chirolied: Er zaten 6 kippen.. (x∞) 

Grappigste moment in het verleden: Tijdens een durftocht was ik totaal niet bang en 

plots hoorde ik van de andere kant een medelid (ndr: Om de andere persoon de 

schaamte te besparen blijft deze persoon anoniem) een luid gegil. Toen had ik een heel 

kamp met hem gelachen.  

Leukste kampherinnering: Bij mijn eerste beektocht was het water zeer diep, Xander 

verdronk bijna, dit was zeer ludiek. (ndr: Merk ik hier een kleine sadist op?) 

Wat wil je zeker nog eens doen in de chiro: Ruiltocht 

Beste nummer allertijden: Nodig - Bart De Pauw (ndr: Een onbekende maar zeker geen 

talentloze artiest!) 

Knapste wiet: ERROR 406 

Ik ga op kamp en ik neem zeker mee: valies (ndr: Originaliteit ontbreekt een beetje..) 

Voor dit mogen ze mij uit mijn bed halen: Als er frietjes en lucifers op tafel liggen.  

Lelijkste leider: Brecht Colpaert 

Favoriete frituursnack: Lucifer  

Naam (+ bijnaam?): Aaron Gobeyn (Gobing) 

Afdeling: Kerels 

Favoriete spel: Wall of death 

Wie is de grootste held van Lichtervelde en waarom?: Tom Vervaele, want Tom is een 

boom en bomen zijn leuk. 

Favoriete frituursnack?: Zolang het vlees is, ben ik content. 

Aan welke leider neem je een voorbeeld en waarom?: Aan Stan, want Stan kan goed met kleine kindjes 

overweg! 

Omschrijf jezelf in 3 zinnen:  

Alles wat mijn pa doet, doe ik beter (ndr: 21 punten meer op spel zonder grenzen... ;) )  

De Swarzenegger Van Lichtervelde is mijn tweede naam. 

Me uitleven doe ik graag in De Zwaan. 
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Kleurplaat  
Breng volgende zondag de kleurplaat ingekleurd naar de chiro en win mooie prijzen! 
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Spelletjespagina  
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Ode aan een leider  

 

 Niet om de knikkers, maar 
om het spel.. 


