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Beste ouders, 

   

  Alweer een werkjaar  bijna ten einde en alweer een kamp om dit af te sluiten.   

Het lijkt bijna een routineklus maar niks is minder waar.   Kijk en luister naar mensen 

om je heen en ieder die ooit aan jeugd- of sportbeweging deed en samen met zijn of haar 

vrienden er op uit trok om een kamp mee te maken, zij het ergens te velde, zij het in het 

verre buitenland…het speelt weinig rol want de verhalen achteraf zijn zo herkenbaar…   

op kamp worden de broze vriendschappen die tijdens het werkjaar gesloten worden, 

pas echt verzilverd en vereeuwigd door de avonturen en knotsgekke dingen die je 

samen met leeftijdsgenoten en begeleiding beleefd. 

 

  Vandaar een oproep aan alle ouders hun spruit te blijven stimuleren ( niet 

forceren ) om toch maar deel te nemen aan die kampen.  Het beetje verlatingsangst, 

heimwee of schrik voor het onbekende weegt geenszins op tegen de tonnen 

levenservaring en hechte kameraadschapsbanden die opgebouwd worden en het 

volledige verdere leven helpen vormgeven en uittekenen. 

 

  Probeer maar eens als buitenstaander een gesprek tussen oud-leden of oud-

leiding mee te volgen…gegarandeerd heb je binnen het halfuur het eerste verhaal dat 

begint met…weet je nog het kamp te …. en dan zijn ze vertrokken, soms urenlang…  geen 

schonere herinneringen dan die van de vakanties samen met de vrienden van de 

jeugdbeweging.  Heeft altijd iets aparts gehad en zal dat ook altijd verder blijven hebben. 

 

 Dit jaar trekken we met iets meer dan 100 naar het niet zo verre maar oh zo 

plezante Nieuwkerken-Waas met op amper een halve kilometer verwijderd een prachtig 

speeldomein van de provincie, een beetje verder een super chique bos, speelterreinen, 

sportvelden… dus zal er geen tijd zijn voor verveling, voor leuke spelletjes en bèretoffe 

activiteiten des te meer. 

 

  Doet er zich toch een mankementje voor dan is er naast de 17-koppige leiding 

ook een ploeg van 6 keukenprins(ess)en en onze multi-inzetbare extra begeleider 

Siegfried om alles terug netjes in orde te krijgen.   Met een 10-tal gebrevetteerde 

EHBO’ers, meer dan 50 jaar kookervaring, bijna 20 jaar ervaring als volwassen 

begeleiding en meer dan 100 dikke kameraden ondereen is er geen enkele reden die je 

nog kan weerhouden je oogappel 6 of 10 dagen te missen voor zijn welverdiende 

beloning van alweer een super Chirojaar : het KAMP !!! 

 

Beste leden, 

 

  Tot 11 of 15 juli !!! 

 

Jan De Praeter, 

VB Chiro ‘t Axent 

 
 



Sloebers 
 

Beste sloebers en ouders, 

Wat was het alweer een mooi chirojaar! Samen met de 

sloebers hebben we ons vele zondagen rot geamuseerd met 

allerlei leuke spelletjes. Maar niet getreurd, het hoogtepunt 

van ons chirojaar moet namelijk nog komen: het kamp! Dat 

is vijf dagen lang plezier maken met je beste vriendjes en 

lekker veel en lekker eten. Natuurlijk hopen wij als leiding 

dat iedereen op kamp aanwezig zal zijn, want dat zal het 

extra leuk maken! Maar vooraleer het kamp eraan komt 

zullen we kort nog een jaaroverzicht van de 

zondagnamiddagactiviteiten van het afgelopen jaar.  

Dit jaar hebben veel mensen de hulp gevraagd van de 

sloebers. Op een zondag hebben we zelf de boeren van 

Zwevegem moeten helpen omdat door een storm alle 

maïsvelden leeggeroofd waren. Gelukkig hebben we met de 

sloebers hele ketels maïs kunnen terugbrengen naar de 

boeren! Als beloning hebben de boeren ons hun 

popcornmachine laten gebruiken, mmmh lekker!  

 

Een andere zondag stond er de sloebers een zware taak te 

wachten, ze moesten namelijk hun examen doen bij de 

ridderschool! Zwaarden en schilden maken, leren 

zwaardvechten tegen de leiders, het was geen gemakkelijke taak maar de sloebers 

volbrachten deze opdrachten allemaal! Vanaf die dag waren ze dan ook allemaal echte 

ridders die de chiro kunnen beschermen tegen indringers! 

 

We mogen natuurlijk ook het weekend niet vergeten in het verre Stasegem. Daar hebben 

we namelijk de Gavers gered van Willy Naessens die alle vissen wou doen sterven zodat 

hij er een groot winkelcentrum kon bouwen. Goed gedaan sloebers! Daarnaast hebben 

we ook ons eerste nachtspel gespeeld van het jaar, in het begin was het een beetje eng 

maar na een tijdje was iedereen zich erg hard aan het amuseren! Of kwam dit door de 

snoepjes die werden uitgedeeld wanneer je in het kamp wist te sluipen? Ook bedankt 

aan de kookploeg voor het hele lekkere eten doorheen het weekend.  



Bedankt voor het hele toffe jaar Sloebers en tot op kamp!  

Leiders: Ides, Wouter, Arne en Arno 

Speciale benodigdheden voor de sloebers voor op kamp: 
• Camouflage / donkere kleren 

• Cowboy of Indianen kledij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speelclub  
 

Een nieuw chirojaar wil zeggen nieuwe leiders, op zondag 18 september werd dan ook 

bekend dat de speelclub vier leiders toegewezen kreeg: Maurits, Tijs, Vic en Ward. Vol 

enthousiasme vlogen we erin en leerden we elkaar kennen op de startdag. De weken 

erna stoomden we door met toffe spelletjes zoals zeeslag, memory en natuurlijk na elke 

activiteit het spel om het vriendenboekje te veroveren! Na enkele weken volgde het 

eerste hoogtepunt van het jaar: het weekend! We trokken met z’n allen richting chiro 

romejo te Roeselare waar we 3 dagen de tijd van ons leven hadden. We speelden tot we 

er bij neervielen, met de gekke dierenstratego waren we enkele uurtjes zoet. We leerden 

dat de meeste speelclubbers wel heel erg aangetrokken waren tot het naburig skatepark 

en dat iedereen buiten EVR vals speelde tijdens kom in de kring, even goeie vrienden 

hoor.  Enkele weken later hadden we bezoek van de meisjes, de speelclubbers zijn nog 

nooit zo rustig en stil geweest, op het einde probeerden ze nog indruk te maken met een 

touwtrekwedstrijd (dit is niet gelukt). De jaarlijkse zwemmarathon mocht natuurlijk ook 

niet ontbreken in ons chirojaar, de speelclub was gemotiveerd om zo veel mogelijk 

baantjes te zwemmen. De Sint had leuk nieuws voor onze speelclubbers: er waren geen 

stoute kindjes! Maar dat wisten we al natuurlijk. 

Het nieuwe jaar luidde voor de leiders een minder leuke periode in, namelijk : de 

examens �. Door al het studeren en de af te leggen examens, was er helaas geen tijd 

meer om onze speelclubbers te animeren. Gelukkig konden wij rekenen op oudleiding 

om de leden als nog toffe zondagnamiddagen te bezorgen. Ook konden we eens rekenen 

op de aspi’s om ons te vervangen. Ze bezorgden de speelclub een toffe namiddag en 

konden zo ook als eens proeven van wat hun volgend jaar te wachten staat. Na deze 

korte onderbreking stonden wij weer paraat om uw kleine kapoen op te vangen. 

Boordevol keitoffe ideeën begonnen we aan het tweede deel van het chirojaar. Op 1 april 

vond onze meer dan geslaagde vervanger voor het kerstfeestje plaats. We vierden de 

herrijzenis van Jezus Christus op het uberdubermegademax paasfeestje. De 

speelclubbers waren prachtig verkleed in het paasthema. De cadeautjes werden onder 

elkaar verdeeld door middel van het muzikale pak.  

Na de paasvakantie  verplaatsten we ons eens naar het provinciaal domein De Gavers in 

Harelbeke. De speelclubbers vonden alle bommen en konden deze onschadelijk maken, 

nadien was er nog even tijd het grote speelplein te verkennen. De week nadien spraken 

we met zen allen af aan de meisjeschiro voor het grote gemengde spel. De hele chiro, 

zowel jongens en meisjes, jong en oud, werden verdeeld in groepjes. Samen speelden we 

verschillende kleine pleinspelen, amusement ten top. Met de leidingsgroep vonden we 

dat het weer eens tijd was om onze oudste afdeling voor de leeuwen (lees leden) te 

gooien. Ondanks het mindere aantal leden (wegens communies etc.) brachten zij het er 

zonder kleerscheuren vanaf. 

Eind mei gaan wij er even uit omdat we met onze neus in de boeken zullen verblijven, 

maar geen paniek! Er staat vervangleiding te popelen om superleuke spelletjes te 

spelen! Nu rest ons enkel nog het verlangen naar het kamp, we trappen een open deur in 

met jullie te vertellen dat het legendarisch zal worden.  De specifieke benodigdheden 

worden na ons relaas opgelijst 

Toedels, ciao, arrivederci 

Maurits, Tijs, Vic en Ward 

PS. We missen jullie nu al 



 

Wat heeft uw kleine spruit nog nodig behalve de essentiële toebehoren om 7 dagen 

zonder mama of papa te overleven? 
- Legerkleren (camouflage , groen/bruine tinten) 

o Gamel 

o Geweer of ander militair toebehoren 

 

- Indianenverkleedkledij  

  Nog enkele kiekjes: 

   

 

 
 
 



Rakkers 
 

Beste Rakkertjes  

Het chirojaar raasde weer als een stoomtrein voorbij. Het loopt dan ook bijna op zijn 

einde. Gelukkig moet het hoogtepunt nog komen: “HET KAMP”. Maar voor we over het 

kamp praten, blikken we even terug op ons schitterend jaar.  

Weet je nog hoe het allemaal begon? Op de startdag was het één en al spektakel! De 

leidingswissel gebeurde met rookbommen. Weet je nog wie er uit de groene rook 

kwam? � Oooooh ja… het waren twee van de tofste leiders van de Chiro: Pieter-Jan en 

Robbe. We mochten drie nieuwe leden in onze groep verwelkomen. Gelukkig maar, want 

we waren maar met vijf! Natuurlijk zijn we heel blij dat Nathan, Lucas en Quinten zich 

bij de Chirofamilie hebben gevoegd. Jullie groeiden dan ook uit tot echte Chiro-boys. 

Enkele hoogtepunten van ons chirojaar.  

Eén van de eerste weken leerden we sjorren. In de 

heerlijke oktoberzon bouwden we een mooie toren. Eerst 

moesten de Rakkers alle knopen onder de knie krijgen, 

dus oefenden onze Rakkers wat met twee sjorpallen. Ook 

leerden ze hoe je een driepikkel maakt. Toen ze al deze 

kunsten onder de knie hadden, begonnen we aan het echte 

werk: de toren bouwen! Eerst boorden we gaten, dan 

werd er gretig gesjord en het eindresultaat mag er zijn! 

Om de stabiliteit te testen klommen we met z’n allen op 

onze toren! 

 

We speelden het voorbije jaar heel wat spelletjes. Er is 

één spelletje waar de rakkers zeer goed in zijn. Onze 

rakkers zijn stuk voor stuk natuurtalenten in ‘Honkby’! 

Het is een samentrekking van honkbal en rugby. Na 

heel wat touche-downs en homeruns genoten we des 

te meer van ons 4- uurtje.   
 

 

 

In de 

Rakkerolympischespelen zochten we naar de meest 

toegewijde Rakker. We deden een 13-kamp en de reis 

naar de top was er één van bloed zweet en tranen. Dat 

ondervonden onze leden aan den lijve! Na een lange strijd 

kwam er toch een winnaar uit de bus: Lucas. Natuurlijk 

moest dit gevierd worden met een ceremonie en 

medailles.    

 

 



We doken in de donkere wereld van drugs. We speelden het beruchte drugsspel. Daaruit 

bleek dat er heel wat goeie onderhandelaars bij de rakkers zitten. Natuurlijk waren er 

ook wat verslaafden, maar gelukkig waren ze snel weer afgekickt. Nathan ontpopte zich 

tot Bad Cop door de drugs die hij afnam terug te verkopen aan de junkies. Dit spel werd 

gespeeld in het prachtige decor van de TRANSFO. 

 

Een van de hoogtepunten van het jaar was wel ons weekend. We vertrokken vanaf de 

Chiroheem en zwaaiden nog een laatste keer naar de mama’s en papa’s. We 

installeerden ons om daarna te eten. We merkten dat we iets heel belangrijks vergeten 

waren: al het vlees zat nog in de frigo in Zwevegem. Gelukkig zag leider Joachim het 

zitten om het te halen. We speelden dus eerst ons avondspel. Dit bestond uit kom in de 

kring, maar dan een speciale versie. De leden moesten namelijk proberen om met een 

spuitje kaarsen die in de cirkel stonden uit te blazen. Kon één van de leiders hen 

opheffen, dan moesten ze de het spuitje leegspuiten en terug naar het basiskamp lopen 

om het te vullen. Na het spel smaakten de croque monsieurs des te meer. 

Na het ontbijt speelden we een spel waarin de rakkers om het eerst een code moesten 

raden. ’s Middags aten we spaghetti met net iets te veel peper, toch kon dit onze eetlust 

niet bederven. In de namiddag begonnen we aan ‘den doop’. We worstelden met 

frituurolie en speelden heel wat spelletjes met eitjes. Dan deden we nog een vuurdoop 

en smeten we met spaghetti. ’s Avonds werd een lastig spelletje gespeeld, eentje met 

veel sleuren en trekken. De rakkers waren doodop! In de slaapkamer vertelde de leiding 

nog een verhaaltje met vele handjes en een smeulend vuurtje. Weet je nog hoe het ging? 

Het was al schitterend avontuur, 

we kijken al uit naar het kamp. 

De info over het kamp zullen 

jullie normaal gezien al gekregen 

moeten hebben op het 

infomoment die doorging op 28 

mei. Mochten er nog vragen zijn 

twijfel niet om ons te 

contacteren! 
Pieter-Jan en Robbe 

 



Toppers 
 
Dag beste ouders, sympathisanten etc. 

Als je u afvraagt wat de toppers hebben beleefd dit jaar dan kunnen wij zeggen: veel, 

heel veel!!! 

Voor velen van ons was dit jaar het eerste topper-jaar. Het jaar kon dan ook niet beter 

van start gaan dan met een echte doop! (ieuw) Op die manier bewezen de nieuwe 

toppers dat ze hun topper-titel echt verdiend hadden. Voor 2e-jaars was dit de ideale 

gelegenheid om hun eer hoog te houden en het goede voorbeeld te tonen aan de 1e-

jaars.  

Eens de doop erop zat, vlogen we er dit jaar in met een knal, mede dankzij S.L. die 

superbehendig het drugspel speelde aan de transfo ;). Om de jongens wat te temperen 

gingen we naar de meisjes (ieuw) die blijkbaar zeer graag het spelletje ‘verkrachtertje’ 

speelden (dubbel ieuw). 

De tijd ging snel en voor we het beseften was het al tijd om de Sint te verwelkomen in 

ons nederig stulpje, de Chiro genaamd. De Sint wist niet wat hem overkwam, er werden 

overal valkuilen en hinderlagen gemaakt door de toppers in de hoop dat de Sint eens 

goed op zijn smoel zou gaan (hihi). Toch ging dit plan niet door doordat de pientere 

pieten alle valkuilen één voor één onschadelijk maakten. Uiteindelijk bleek dat er dit jaar 

geen stoute toppers van de partij waren, iedereen kreeg een zakske! 

Jup! Zoals de meeste weten is de maand januari een zeer donkere en sombere periode 

voor sommige leiders. Gelukkige konden we rekenen op de hulp van enkele oudleiders 

om het chiro-jaar lopende te houden en zo de toppers te plezieren op zondagmiddag.  

Met de komst van februari ontvingen de toppers hun echte leiders terug met open 

armen. Ze hadden ons echt gemist! We vierden onze hereniging in het rietveld, waar de 

US Navy het opnam tegen de UK Royal Navy in een ruig potje zeeslag. Om de strijdlust 

tussen de toppers hoog te houden, speelden we de weken erna niets anders dan leuke 

spelletjes zoals een fotozoektocht doorheen zwevegem, het wie is het kubbspel, paalbal, 

…  

De maand mei was dit jaar een hele drukke maar toffe maand. We beleefden een 

onvergetelijk weekend waar de toppers hun bowling-skills en sterke blaas konden laten 

zien. Maar dat was niet het enige dat we niet snel zullen vergeten van het weekend, de 

toppers ontdekten namelijk een ware passie voor het bouwen van dammen. 

Jammergenoeg kon niet iedereen in De Pinte hun bouwcapaciteiten op prijs stellen…  

Het einde van het jaar is jammergenoeg al in zicht, maar gelukkig moet het beste nog 

komen: KAMP 

Wie een tof kamp wil beleven moet er ook wat moeite voor doen dachten wij als leiders, 

dus stuurden we onze jonge knapen op pad om overheerlijke pannenkoeken te 

verkopen MMMMMMM HEERLIJK! Het beloofd een een super kamp te worden, dankzij 

de fantastische verkoopkunsten van jullie knapen. 

Hier een kort overzicht van wat jullie zeker niet mogen vergeten op kamp: 
- Zwemgerief 

- Gamelle 

- Zonnecrème 

- Fiets (volledig in orde), met stopmateriaal en extra binnenband 



- Fietshelm 

- Tentje voor op tweedaagse (onderling af te spreken)  

- Licht matje en slaapzak voor op tweedaagse 

- Vuile outfit voor de Zwitsersen 

- Trekrugzak (en/of) fietszakken voor op tweedaagse  

- Zaklamp 

- Witte t-shirt die vuil mag worden 

 

 Tot slot een kort eerbetoon aan onze goede vriend ‘PLANTIE!’ die er helaas niet meer is 

wegens een oververzadiging aan voedsel en goede zorgen. RIP goede vriend. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kerels 
 

Beste kereltjes en kerel ouders, sympathisanten, fans, ENZ…  

 

Welkom op het eerste en meteen het laatste kabatje van 2017! Wooohhoow! Velen 

zullen denken, amai wij hebben nog geen kabatjes gekregen dit jaar. Inderdaad helemaal 

juist opgemerkt! Dit is niet omdat de leiding geen zin meer heeft om dergelijke machtige 

verhalen neer te pennen. Neen, ook wij gaan mee met onze tijd en deze is veranderd in 

de hedendaagse sociale media. Iedere week kan je vanaf heden een activiteit van een van 

de afdelingen terug vinden op FACEBOOK. Onder het motto groene stekker streven wij 

naar minder papier en minder onnodige gezonde groene bladeren die moeten 

sneuvelen. Bij deze ge weet het nu! Stick to it en wees altijd op de hoogte.  

 

Dan nu jaja, na lange tijd wachten is het kamp daar eindelijk (exact op dit moment 303 

dagen geleden! Stapten we van de bus die van Tessenderlo kwam).  OPDRACHT: 

Wanneer is dit kampkabatje getypt (IK WIL NEN DATUM!! En onthoud hem goed voor 

de eerste dag op kamp)!! 

 

Dit jaar gaat ons awesome kamp naar Nieuwkerken-Waas. Dit is gelegen bij onze goede 

vriend en burgemeester Bart De Zwever. Wat we daar allemaal zullen uitsteken zullen 

jullie snel genoeg ontdekken, maar nu gaan we eerst een kleine flashback maken naar 

het begin van het jaar.  

 

18 september 2017 was de dag waarop leider Joack, Raf en Daan door de blauwe rook 

tevoorschijn kwamen en dus ook voor 2016-2017 de kerelleiding zou worden. Meteen 

zat de sfeer er al in en werd er gevraagd naar “leider hoeveel gaan we mogen drinken dit 

jaar”, “leider gaan we mogen drinken op kamp”, … Wel nu beste kereltjes, dit jaar is 

vlekkeloos verlopen zonder de nood van BIER zoals WS wel heel graag drinkt. Het jaar 

verliep zoals anders, enige verschil dat het dit jaar wel heel machtige spelletjes waren! 

Is’t nie waar mss???  

 

Bon enkele hoogtepunten:  

Voor mij ( leider Joack): vond ik ons weekend in Blankenberge meer dan geslaagd, ook 

de gemengde keren met jullie vrouwelijke wederhelften en ook het keti gewestweekend 

was eentje om in de boekjes te schrijven en nooit meer te vergeten. We hebben, we 

hebben gelopen, gesprongen, gerold en gedoken in de duinen. Maar naast dit alles 

hebben we t.o.v. het gewest nog maar eens getoond dat wij, kerels van Chiro ’t Axent 

Zwevegem het best als groep kunnen samen werken en daarboven op ook nog het 

meeste plezier maken. Waarvoor een daverend applaus voor jezelf!  

 

Naast deze weekends en tal van over gevulde zondagnamiddagen komt er ook onze 

stoofvleesavond aan. Een mooi alternatief voor onze zeer winstgevende fuif van vorig 

jaar. Deze hebben de aspi’s dan ook met veel plezier van ons over genomen. 

Zet jullie beste beentje voor om het een topeditie te laten zijn. Het is tenslotte jullie eigen 

kamp die er een beetje aan vast hangt.   

 



Je ziet het, leest het, misschien voel je de kampsfeer al een beetje hangen, maar wij met 

de kerelleiding verlangen heel hard naar het kamp en niet te vergeten het voorkamp!  

We zullen ons beste beentje voor zetten om het opnieuw een topeditie te laten zijn. 

Hopelijk kan ook iedereen van de kerels dan mee op ons kamp!  

 

Wij hebben alleszinds veel plezier gehad dit jaar en enkelen van de kerels toch al 

volwassen zien worden! Doe zo verder boykeeuus, ge zijt allemaal de beste!  

 

En let op mijn woorden! Het wordt een memorabel kamp!!  

 

Grtz Joack, Raf eenneeeuuu Daan  

 

Nog enkele kiekjes van onze activiteiten.  

 

 

 
 



Kampinfo  

We spreken vrijdag 9 juli om 8u45 af aan de de Chiro (in uniform) met de fiets. Neem 

een rugzak met een lunchpakket mee voor ’s middags of wat zakgeld om iets te kopen. 

Wat heb je nog nodig? 

• Matje  
• Tent per 3 (spreek onderling af zodat er zeker genoeg plaatsen zijn)  

• Slaapzak 

• Zonnehoedje 

• Zonnebril 

• Zakgeld 

• Gamel (leiding kijkt voor vuurkes)  

• Wasgerief 

• Fiets (inorde) en zorg dat je er gemakkelijk op bent.  

• Wit T-shirt 

• Eventueel drinkbus 

 

Speciale benodigdheden voor op kamp zelf (mag dus in de grote bagage): 

 

• Zaklamp en waterpistool  

• Witte T-shirt die vuil mag worden (niet dezelfde als t voorkamp)  

• Cammo kleren (standaard!)  

• Kompas en stafkaart 

• Velopomp met kurken  

• Goed humeur 

• Handdoek die kapot mag zijn 

• Spateltje voor pannenkoeken te draaien 

• Adres en foto van uw beste vriendin/liefje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspies 
 
Nog een paar weken en het is zo ver, KAMP! Le moment suprême van het chirojaar. Voor 

sommigen onder jullie het laatste kamp als lid, voor de anderen het voorlaatste. Hoe dan 

ook wordt het een kamp om nooit meer te vergeten, daar zullen wij wel voor zorgen! Nu 

het jaar stilaan ten einde loopt, is het misschien het ideale moment om even terug te 

blikken op de hoogtepunten van de afgelopen maanden. 

Als leider is het geen evidente zaak om jullie mee te krijgen in een spel. Toch deden we 

dit jaar ons best om verschillende soorten activiteiten te voorzien, voor elk wat wils. In 

één van de eerste weken konden jullie je alleszins volledig uitleven in JACKASPI. We 

keken meerdere malen de dood in de ogen, maar een bende als de onze krijgt de dood 

niet kapot. En ook de zondag erop waren we niet bang, toen we door de Zwevegemse 

straten vlamden. Mario en Luigi stonden erbij en keken ernaar.  

Enkele zondagen later kwam de Picasso in onszelf naar boven. De zon straalde en in het 

pittoreske Zwevegem kwam de schilderkunst tot leven. Een zekere Cédric C. toverde een 

magisch landschap uit zijn verfborstel. Het werk is ondertussen al voor een kleine 

€2.000.000 verkocht aan een Amerikaanse kunstverzamelaar. Hieronder ziet u enkele 

van onze meesterwerken. 

Lente in Ierland – Ceetn           De Zondvloed - Vote 

   John Deere – Jager                         Chaos – Bazar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de feestdagen en de examens kon het tweede deel van het chirojaar echt van start 

gaan. Op 22 maart werden de chirolokalen, wat voor velen een tweede thuis is, nu echt 

even onze thuis. Tijdens de leefweek werden we hechter dan ooit tevoren, nee geen 

gewone vrienden meer, maar broeders. Die donderdagavond besloten we zelfs om een 

balletje te gooien, een bowlingballetje weliswaar. Emile A. kroonde zichzelf tot koning 

van de bowlingbaan, met zijn strikes liet hij ieders vrouwenhart sneller slaan. De dag 

erna vertrokken we naar het verre Nijlen, waar we het weekend zouden doorbrengen. 

Dichtbij speelde de lokale volleybalclub de belangrijkste wedstrijd van hun leven, nu we 

daar toch in de buurt waren, besloten we om hen wat aan te moedigen. We schreeuwden 

hen naar de overwinning, die in Nijlen zullen de aspi’s van Chiro ’t Axent nooit meer 

vergeten.  

Een week later, op 4 maart om precies te zijn, stonden we paraat in de Transfo voor de 

zotste fuif van Zwevegem en omstreken (+-5km). Na de nodige voorbereidingen werd de 

feestzaal omgetoverd tot een club op het Idyllische Ibiza. Het volk stroomde al vroeg in 

de avond toe en vertoefde die nacht in hogere sferen. Het was een waar succes en dat 

zou het niet geweest zijn zonder jullie, merci daarvoor!  

Op 2 april werden we door de organisatie van de Ronde van Vlaanderen ingehuurd als 

stewards, het is blijkbaar algemeen geweten dat de aspi’s van Chiro ’t Axent goede 

werkers zijn. Het zonnetje scheen en alles verliep vlekkeloos. Het was een lange en 

vermoeiende dag maar ’s avonds konden we gezellig tot rust komen in Egymaro, het 

nieuwe driesterrenrestaurant in Zwevegem.  De kreeft en oesters waren overheerlijk! Ik 

weet nog hoe de kok onder de indruk was van Bruno, hij had nog nooit iemand zo veel 

zien eten. 

En niet lang geleden stonden jullie ook nog eens 

in de leiding. De leden amuseerden zich rot en 

wij zagen dat jullie er klaar voor zijn om volgend 

jaar of het jaar erop onze leidingsgroep definitief 

te vergezellen. Op kamp mogen jullie dan nog 

voor een laatste keer dit jaar leider spelen. En 

over kamp gesproken! 

 

 



Kampinfo voor aspies 

We spreken vrijdag 7 juli om 8u45 af aan de voorkant van het station in Kortrijk (in 

uniform). Jullie fiets moet dus al binnengebracht worden samen met de bagage, want die 

moet mee op de camion. Neem een rugzak met een lunchpakket mee voor ’s middags of 

wat zakgeld om iets te kopen. Wat heb je nog nodig? 
• Matras- en kussensloop 

• Slaapzak 

• Witte polo 

• Zonnebril 

• Zakgeld 

• Zwembroek + handdoek 

• Wasgerief 

 

Speciale benodigdheden voor op kamp zelf (mag dus in de grote bagage): 
• Zaklamp (eventueel matrak (= politieknuppel)) 

• Witte t-shirt die vuil mag worden 

• Piratenkledij 

• Monnikenkledij   

• En vergeet uiteraard jullie voetbalschoenen niet � 

 

 

Het was een mooi jaar jongens, bedankt daarvoor!  

Groeten 

Jullie leiders, Bram & Lars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



CHIRO TWEEDAAGSE, 2 & 3 september 
 

Beste ouders, BBQ-eters, sympathisanten, oud-leiding… 
 

De zon begint te schijnen, de buren beginnen te barbecueën en iedereen verlangt tot de 

vakantie begint. Dit klinkt als muziek in de oren bij vele mensen en zeker ook bij ons! 
 

Zoals elk jaar organiseren we met de jongens en de meisjes Chiro DE CHIRO 2-DAAGSE! 

 

Graag verwelkomen wij jullie zoals andere jaren in de Meisjeschiro, maar deze keer op 2 

EN 3 SEPTEMBER. 
 

Plezier voor jong en oud, amusement, entertainment, muziek… dit kan je allemaal 

terugvinden op onze CHIRO 2-DAAGSE. 
 

ONS PROGRAMMA: 

Zaterdag 2 september: MINI KIDS, MAXI PRET 

 

Voor de kleinsten organiseren wij dit jaar een leuke spelnamiddag. Je kan er allerlei 
kraampjes vinden waar prijzen te winnen zijn. “ALTIJD PRIJS, ALTIJD GEWONNEN!” 
 

Er is ook een kinderdisco waar ze de beentjes kunnen losschudden op de nieuwste 
dansplaatjes van dit jaar! Iets om de keel te smeren en de maag te vullen zal zeker niet 
ontbreken op deze leuke activiteit. 
 

WIE: sloebers en speelclub, vriendjes en vriendinnetjes, neefjes en nichtjes,…  

WAT: spel en plezier voor de kleinsten  

WAAR: meisjes Chiro, Hinnestraat 19M  

WANNEER: Van 14u tot 17u 
 

Zaterdag 2 september: KWISTET! 
Op zaterdag 2 september organiseren wij net als vorig jaar een quiz. Vragen worden gesteld, 

hersenen worden gebroken, antwoorden worden genoteerd, drankjes kunnen gedronken 

worden. Heb jij een FingerQUIZgefühl? Dan verwachten wij u zeker! 
 

WIE: ouders, oud-leiding, quiz-fans, leden,… 
 

WAT: quiz  

WAAR: meisjes Chiro, Hinnestraat 19M  

WANNEER: 20u tot 23u30 
 

Zondag 3 september: BBQ 
Op zondag 3 september kan IEDEREEN komen genieten van een heerlijke BBQ, met gratis 

aperitief, of lusten jullie dit niet? Een tombola met tal van leuke prijzen, special acts, 

kinderanimatie… en natuurlijk ook een muzikaal streepje! 

 

WIE: ouders, oud-leiding, leden, sympathisanten, hongerige buren, iedereen welkom! 

WAT: BBQ  

WAAR: meisjes Chiro, Hinnestraat 19M  

WANNEER: Apero vanaf 11 u 



Kampinfo Nieuwkerken-Waas 2017 (BELANGRIJK!!!!) 
Zoals elk jaar volgt er een overzicht van een aantal belangrijke praktische zaken. Even de 

aandacht dus! 

 

1. Bagage 
 

De bagage moet worden binnengebracht op zaterdag 8 Juli, tussen 18h en 20h.  

 

Bij het maken van de “buzze” denk je best aan het volgende: 

o  Slaapzak en Luchtmatras of slaapmatje of (compact) veldbed 

o  Pyjama 

o  Handdoeken, badhanddoeken, washandjes en zeep 

o  Tandenborstel, tandpasta, kam… (wasgerief dus!) 

o  Zwemgerief 

o  Voldoende vers ondergoed 

o  Voldoende kousen / sokken 

o  Wandelschoenen 

o  Sportschoenen 

o  Laarzen 

o  Lange en korte broeken 

o  T – shirts 

o  Gewone en enkele dikke truien 

o  Jas en regenjas 

o  Plasticzakken voor vuile kledij 

o  Zaklamp 

o  Schrijfgerief en adressen om naar te schrijven 

o  Een weinig zakgeld voor postkaarten en postzegels 

o  2 Keukenhanddoeken 

o  Drinkbus 

o  Gamel (Rakkers en ouder) 

o  Je uniform heb je natuurlijk aan bij het vertrek! 

 

Gelieve alle kledij te naamtekenen zodat we niet weer een berg verloren voorwerpen 

hebben 

Gelieve ook alle bagage te voorzien van een lint in het kleur van je afdeling en eventueel 

een goede sticker met naam en afdeling. Sloebers = paars, Speelclub = geel, Rakkers = 

groen, Toppers = rood, Kerels = blauw, Aspies = Oranje. Zo wordt het sorteren op de 

kampplaats voor ons veel eenvoudiger. Hang geen stukken bagage aan elkaar ook vanwege 

logistieke redenen!! 

 

 

 

 

 



Je hoeft  GEEN  fototoestel, radio, walkman, computerspelletjes, mp-3, PSP, iPod of ander 

kostbaar materiaal mee te brengen. De leiders zorgen voor de nodige foto’s van het kamp. 

Ook GSM’s worden NIET getolereerd op kamp! 

Strips zijn daartegen een leuke ontspanning in de platte rust. Breng er gerust een paar mee, 

op eigen risico van verlies, dus zet er ook zeker je naam en afdeling op. 

Snoep mag, maar zal naar goede gewoonte afgegeven worden aan de leiders, die het dan op 

de gepaste momenten verdelen onder de hele afdeling 

 

2. Bagage specifiek per afdeling 
Iedere afdeling heeft op kamp nog enkele specifieke dingen nodig, deze benodigdheden 

staan vermeld op het einde van het tekstje van de betreffende afdeling! 

 

Zoals elk jaar is er op kamp ook weer de familiedag. Familiedag is een namiddag waar we 

met de volledige Chiro samen spelen. Dit jaar is er geen specifieke verkleedkledij nodig voor 

de familiedag.  

 

3. Fietsen 

De Toppers, Kerels en Aspies hebben hun fiets nodig op kamp. Zorg er dan ook voor dat deze 

fietsen perfect in orde zijn! Elke fiets die niet reglementair is, blijft thuis! 

 

4. Algemeen vertrek 
Op de dag van het vertrek: 

- Sloebers en speelcub, zaterdag 15 juli (12u30 aan achterkant station kortrijk) 

- Rakkers en toppers, dinsdag 11 juli (14u30 stipt aan voorkant station kortrijk) 

- Kerels: zondag 9 juli om 8u45 aan de Chiro met fiets 

- Aspies: vrijdag 7 juli 8u45 aan station kortrijk 

 

MOET ELK LID een ID of kidsID in een gesloten envelop met naam en afdeling afgeven aan 

de leiding. Deze worden door de leiding opgehaald en zorgvuldig bijgehouden voor 

eventuele  – hopelijk niet  – medische tussenkomst. 

Medicijnen  worden bij vertrek aan de leiders gegeven, graag alles in een goed sluitend zakje 

stoppen met duidelijke instructies en naam van het kind. 

 

Ieder lid is bij vertrek in perfect uniform. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Aankomst te Zwevegem: vrijdag 21 juli 
Jullie mogen ons op 21 juli in Zwevegem aan de Chiro lokalen verwachten rond 14h30. 

Ondanks het feit dat u waarschijnlijk vlug naar huis wilt om te luisteren naar uw zoon en zijn 

stoere verhalen, vragen we om niet direct weg te lopen wanneer we aankomen. Er wordt 

eerst nog een groepsfoto genomen en we willen daar met z’n allen op staan. 

 

6. Ons kampadres 
Chirojongens ’t Axent, Zwevegem 

T.A.V. ……………………………………..(naam) 

……………………………………  (afdeling) 

Heihoekstraat 204 

9100 Sint-Niklaas 

 

Op dit adres mogen er volop brieven geschreven worden. 

 

We beschikken op de kampplaats over een telefoon, maar die dient enkel tot algemeen nut. 

Mocht het dan ook echt nodig zijn om ons te bellen - maar alleen bij hoogdringendheid - kan 

je ons bereiken op 0489/43.93.54 (hoofdleider Arne Deryckere) of op 0468/16.17.98 (VB Jan 

De Praeter). 

Laat het ook duidelijk stellen dat we GEEN bezoek verwachten. 

 

7. Andere belangrijke zaken 
Kookploeg: 

De tijden van gewone kampkost zijn voorbij! Of dat een positieve zaak is, laat we hierbij in 

het midden, maar we kunnen je alvast meegeven dat we reeds jaren naar huis komen met 

een aantal extra kilootjes. Een uitstekende keuken dus! 
Dagindeling: 

7h00: Leidingsopstand  

7h30: Ledenopstand  

8h00: Ontbijt 

9h00: Voormiddagprogramma 

12h15: Middageten 

14h00: Namiddagprogramma 

16h00: Vieruurtje 

18h00: Avondeten 

19h30: Thema 

20h00: Avondprogramma 

 

8. EHBO 

Jaarlijks wordt onze mobiele apotheek door een gerespecteerd arts gecontroleerd en indien 

nodig aangevuld. Ter plaatse mogen we rekenen op de  kennis van de leiding, waarvan 

minimum 1 leider per afdeling een EHBO cursus volgde alsook de ervaring van de kookploeg. 

 

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet contact op te 

nemen met de leiding.  
 



Gegevens leiding

  
Sloebers 

Arne Deryckere arnederyckere@hotmail.com 0489/43.93.54 

Wouter Maes wouterrr.maes96@hotmail.com 0470/54.79.15 

Arno Catteeuw arnocatteeuw@hotmail.com 0470/66.67.15 

Ides Vandorpe ides.vandorpe@telenet.be 0494/92.65.82 

   

Speelclub 

Tijs Lessens tijs.lessens@gmail.com 0478/83.12.08 

Ward Buysse ward.buyse@gmail.com 0489/40.42.40 

Vic Vanneste vic.vanneste@hotmail.com 0479/57.74.99 

Maurits Vandorpe maurits7.vandorpe@hotmail.com 0495/42.61.59 

   

Rakkers 

Pieter-Jan Dessein pieter-jan.dessein@outlook.com 0470/04.76.10 

Robbe Nuyttens robbe.nuyttens@hotmail.com 0470/60.97.71 

   

Toppers 

Pieter Ganzeman pieter.ganzeman@hotmail.com 0471/56.62.98 

Emiel Grosjean emielgrosjean@gmail.com 0472/49.08.07 

   

Kerels 

Raf Desmet raf.blink182@hotmail.com 0491/29.43.81 

Daan Rommens daan.rommens@gmail.com  0479/52.40.70 

Joachim Decock decock-joachim@hotmail.com  0494/64.13.57 

   

Aspies 

Lars Loncke larsloncke@gmail.com 0471/62.19.81 

Bram Vanhautte bram_vanhautte@hotmail.com 0493/71.80.34 

 


