KAMPKABATJE
Dentergem
‘t Kabatje is een blad voor en door Chirojongens ’t Axent.
Jaargang 2017 – 2018

Voorwoord
We moeten het herhalen, maar wat gaan de dagen en weken toch snel voorbij als je u amuseert!
Voordat we het goed en wel beseffen zijn het alweer examens voor de meesten onder ons en
moeten vele afdelingen terug beroep doen op hun ‘peters’. Waarvoor reeds een grote dankuwel op
voorhand.
De examens zijn volop bezig en dat is één ding, maar dat wil ook zeggen dat het kamp eraan komt
en het begint al serieus te kriebelen om te vertrekken.
Na weken voorbereiding valt alles zo een beetje in zijn plooi voor het kamp, en we kunnen nu al
zeggen dat de voorbereiding van iedere afdeling er heel goed uit ziet.
We willen jullie alvast bedanken voor het vertrouwen en steun die we het afgelopen jaar ontvangen
hebben. Iedere week werken we met hart en ziel aan de opbouw van een prachtige, jeugdige
vereniging die zich inzet voor het amusement en entertainment van de Zwevegemse jeugd. We
zijn ook deze zomer weer van plan om de lijn door te trekken binnen het zomerkamp.
In dit kampkabatje vindt u belangrijke informatie over de benodigdheden per afdeling op kamp en
algemene info. Mochten er vragen zijn die niet beantwoord worden in dit kabatje, aarzel dan niet
om de leiding aan te spreken en schiet de vragen maar af!
Dan rest ons nog enkel de studenten veel succes te wensen met hun toetsen. Ga ervoor, want
daarna staat het megafantastisch kamp in Dentergem te wachten.
Veel leesplezier
Pieter-Jan en Joachim

Woordje Volwassen Begeleider
Nu het kamp langzaam maar zeker nadert, neemt ook bij vele ouders de onzekerheid toe of ze er
wel goed aan doen hun oogappel mee te laten gaan op dit toch wel zeer grote avontuur vol
‘onbekende’ factoren… zal het wel goed voorbereid zijn, zal onze kleine zich wel amuseren, zal het
niet te koud zijn ’s nachts, en ga zo maar door…
Logisch!! Het zou pas raar zijn mocht u zich als ouder je totaal geen zorgen maken wanneer je uw
kleien kapoen meestuurt op een bivak van 7 (of 10) lange dagen.
Wat wel ook een zekerheid is: zonder ouders in het verleden hun vertrouwen schonken aan de
toenmalige chiro verantwoordelijken, zouden er nu geen leiders zijn die een kamp zouden kunnen
verzorgen, laat staan de zondagse activiteiten.
Je leest het dus goed… zonder leden geen leiding, zonder leiding geen werking. En gezien ieder
van u ooit beslist heeft dat jullie zoon er deugd zou van hebben deel te nemen aan jeugbeweging,
is er ook het vermoeden dat er wel ergens ‘vertrouwen’ van jullie kant is dat de leiding het beste
met jullie zoon voor heeft…
Vandaar de oproep om jullie zoon en vooral ook de leiding, die zicht jarenlang kosteloos inzet –
ieder op zijn manier en tempo-, te belonen en in te tekenen op een kamp dat DE afsluiter moet
worden van alweer een fantastisch werkjaar. Het mooie en zonnige West Vlaanderen leent er zich
alvast perfect toe.
Het aantal leden dat op bivak meegaat bepaalt immers niet alleen de kostprijs maar grotendeels
ook de sfeer.. hoe meer zielen, je weet wel..
Wie twijfelt, en daar is niks mis mee, doet de leiding in ieder geval een groot plezier door er hen
over aan te spreken… enkel samen kunnen we immers aan jeugdbeweging doen en praten brengt
mensen en ideeën dichter dan wat dan ook.
Van onze kant kunnen we enkel bevestigen dat we als volwassen begeleiding en kookploeg ons
alvast engageren om mee een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat jullie deugniet niet
graatmager terug thuis komt!!!
Aan de ouders: dank voor het vertrouwen dit jaar
Aan de leden: tot op kamp!!
Stevige Chirogroeten,
Jan & Kookploeg

Kampinfo Dentergem 2018 (BELANGRIJK!)
Zoals elk jaar volgt nu een overzicht van een aantal belangrijke praktische zaken. Even aandacht dus!

1. Bagage
De bagage van alle afdelingen moet worden binnengebracht op zaterdag 7 juli, tussen 18h en 20h.
Want deze gaat mee met de camion, die reeds vroeger vertrekt.
Bij het binnenbrengen van de bagage krijgen jullie een algemeen formulier mee dat je kan ingeven
bij elke ziekenkas (eerste jaar). Je krijgt eveneens ook het attest inzake kinderopvang mee, deze
kan je dan bij je belastingaangifte van 2018 stoppen (enkel geldig voor kinderen onder 12 jaar).
Bij het maken van de “buzze” denk je best aan het volgende:
▪

Slaapzak en luchtmatras (alle afdelingen)

▪

Pyjama

▪

Handdoeken, badhanddoeken, washandjes en zeep

▪

Tandenborstel, tandpasta, kam… (wasgerief dus)

▪

Zwemgerief

▪

Voldoende vers ondergoed

▪

Voldoende kousen

▪

Wandelschoenen

▪

Sportschoenen

▪

Laarzen

▪

Lange en korte broeken

▪

T-shirts

▪

Gewone en enkele dikke truien

▪

Jas en regenjas

▪

Plasticzakken voor vuile kledij

▪

Drinkbus

▪

Zaklamp

▪

Schrijfgerief en adressen om naar te schrijven

▪

Een weinig zakgeld voor postkaarten en postzegels

▪

2 keukenhanddoeken – niet vergeten!!!

▪

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
en moet niemand zijn ‘buzze’ gaan zoeken bij een andere afdeling.
Je hoeft GEEN fototoestel, gsm, boxen, computerspelletjes, playstations of ander kostbaar
materiaal mee te brengen. De leiders zorgen voor de nodige foto’s van het kamp. Strips zijn 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.
Wat betreft GSM’s mogen enkel de kerels en aspies hem meenemen. De toppers hebben geen
GSM nodig, mocht er een topper toch één meehebben dan wordt deze afgenomen en bijgehouden
tot het einde van het kamp.

2. Familiedag
Naar traditie is er ook dit jaar een familiedag. Familiedag is een namiddag waar we met heel de
Chiro een spel spelen. Amusement en leute verzekerd dus ;). Dit jaar heeft de familiedag het thema
WK. De leden krijgen elk een land toe gewezen waarvoor ze supporteren. Verkleed je maar als een
ras echte supporter van dat land.

3. Fietsen
De Toppers, Kerels en Aspies nemen hun fiets mee op kamp. Zorg er dan ook voor dat deze fietsen
perfect in orde zijn! Anders dan andere jaren zullen deze afdelingen fietsen naar de kampplaats en
ook terug naar huis fietsen. Aangezien het dit jaar niet zo ver is naar de kampplaats.

4. Vertrek sloebers, speelclub en rakkers
▪

Woensdag 11 juli
De rakkers gaan met de auto naar de kampplaats, hiervoor kunnen we rekenen op de
fantastische ouders van onze rakkers maar ook op de ouders van onze leiding.
Ze worden verwacht om 15h stipt op de parking van het zwembad te Zwevegem (tegenover de
bibliotheek). Daar zullen we de rakkers verdelen over de voorziene wagens en in colonne
richting de kampplaats in Dentergem rijden.

▪

Zondag 15 juli
De sloebers en speelclubbers worden om 15 uur stipt verwacht op de parking van het zwembad
te Zwevegem (tegenover de bibliotheek). Het is de bedoeling dat de sloebers en speelclub al
gegeten hebben voor vertrek. Op de kampplaats wordt er een kleinen rondgang voorzien.
Daarna volgt er een dikke zoen en dan kan het kamp beginnen.

▪

Op de dag van het vertrek (11 juli voor de oudsten en 15 juli voor de sloebers en speelclub)
moet elk lid de SIS-kaart of KidsID en twee gele klevertjes in een gesloten envelop met naam
en afdeling afgeven aan de leiders. De leiding houdt dit zorgvuldig bij voor eventuele- hopelijk
niet- medische tussenkomst.

▪

Medicijnen worden bij vertrek aan de leiders gegeven. Graag alles in een goed sluitend zakje
steken met duidelijke instructies en naam van het kind.

▪

Ieder lid is bij vertrek ook in perfect uniform

5. Aankomst te Zwevegem: zaterdag 21 juli
We keren met de auto en fiets terug naar huis. Jullie mogen ons op 21 juli in Zwevegem aan de
chirolokalen (Ellestraat) verwachten rond 14h30. Ondanks het feit dat u waarschijnlijk vlug naar
huis wilt om te luisteren naar uw zoon zijn stoere verhalen, vragen we u om niet direct weg te
lopen wanneer we aankomen. Ook de mensen die voeren gelieve nog even te wachten met door te
gaan. Er wordt eerst nog een groepsfoto genomen en we willen daar met z’n allen op staan ;). Je
zoon krijgt ook nog een aandenken aan het hopelijk spetterende kamp.

6. Verblijf
Je kreeg al heel wat praktische informatie over het hoe en wat, maar waar gaan we eigenlijk
naartoe? Awel, we gaan naar Dentergem. Voor degene die niet goed zijn in aardrijkskunde, dat ligt
net over Waregem.
We beschikken over:
▪

Een grote hangaar met wat bij gebouwen

▪

Een groot speelveld

▪

Mooi sanitair

▪

Douche container

Ons kampadres:
Chirojongens ’t Axent, Zwevegem
T.A.V………………………….. (naam)
………………………………….. (afdeling)
Puymoortelstraat 8
8720 DENTERGEM
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 0470/04.76.10 (hoofdleider Pieter-Jan Dessein) of op 0468/16.17.98 ( VB Jan De
Praeter).
Laat het ook duidelijk zijn dat we GEEN bezoek verwachten.

7. Andere belangrijke zaken
▪

Kookploeg:

De tijden van gewone kampkost zijn voorbij! Of dat een positieve zaak is, laten 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!
Daarvoor zorgen dit jaar:
✓ Jan De Praeter ( VB, chef)
✓ William Verborgh (rechterhand van de chef)
✓ Annie (Williams wederhelft)
✓ Gautier Algoet (oud hoofdleider en ondertussen meer dan een vaste waarde)
✓ Laura Lola (Vriendin van Gautier en mama in wording)

✓ Ine Verstraete (Vriendin van leider Bram)
▪

Dagindeling:
✓ 7h30: Leden staan op
✓ 8h00: Ontbijt
✓ 9h00: Voormiddagprogramma
✓ 12h15: Middageten
✓ Platte rust
✓ 14h00: Namiddagprogramma
✓ 16h00: Vieruurtje
✓ 18h00: Avondeten
✓ 19h30: Thema
✓ 20h00: Avondprogramma

▪

EHBO

Jaarlijks wordt onze mobiele apotheek door een gerespecteerd arts gecontroleerd en
indien nodig aangevuld. Ter plaatse mogen we rekenen op de kennis en ervaring van Jan De
Praeter, geassisteerd door de rest van de leiding, waarvan de helft een EHBO certificaat
heeft en de anderen hebben een EHBO-cursus gevolgd.

Zo dit is alle informatie die je nodig hebt voor het kamp. Nogmaals, als je vragen hebt, aarzel dan zeker niet
om een leider aan te spreken.

SLOEBERS
Beste sloebertjes,
Het zonnetje schijnt en de vogeltjes fluiten. Het kampt begint steeds te naderen. Hopelijk mogen we er veel
van jullie verwachten op 15 juli om mee te gaan op een onvergetelijk avontuur. Maar voor het zover is,
zouden we misschien beter eens terugblikken op het afgelopen Chirojaar. Een van de hoogtepunten van
het jaar was ongetwijfeld het weekend. Voor één keer spraken we niet zondagmiddag af in de Chiro, maar
wel vrijdagavond. Voor velen van jullie was het het allereerste weekend en wisten jullie niet wat jullie te
wachten stond. Het werden twee dagen vol spelletjes en plezier. Zaterdagmiddag was er wel even ruzie
met leider Lars maar op het einde van de dag was alles weer vergeten en vergeven. Zo zie je maar dat
vrienden van de Chiro, vrienden voor het leven zijn!
Oh ja, de
maakte er weer

kookploeg
een zootje van…

Weten jullie nog die keer dat de elektriciteit in Zwevegem uitgevallen was? En dat wij het weer allemaal
moesten oplossen? Zonder ons zou er toch veel foutlopen hier. Gelukkig konden we in de Transfo genoeg
batterijen verzamelen om zo voldoende elektriciteit op te wekken. Nadat we Zwevegem weer uit de nood
geholpen hadden, konden we genieten van heerlijke mini-donuts die Ibe had meegebracht. Mmmmmm
wat waren die lekker, dankjewel daarvoor Ibe! Ik weet het nog goed, het was een prachtige dag. Het
zonnetje straalde, het was een voorbode voor de fantastische zomer die ons te wachten staat. En van die
zomer gesproken, naar het schijnt zal het op kamp ook prachtig weer zijn. En ja we weten het, we vallen in
herhaling. We zijn weer bezig over dat kamp, maar dat is omdat we willen dat jullie allemaal meegaan. Bij
deze willen we ons ook excuseren, dat er in de paasvakantie eens geen Chiro was. We zijn toen de
kampplaats gaan verkennen. Helaas kunnen we er jullie nog niet veel over vertellen, het moet allemaal een
beetje een verrassing blijven. We kunnen alvast beloven dat het dik in orde zal zijn. Allez, omdat jullie zo
braaf geweest zijn dit jaar, krijgen jullie alvast een klein sfeerbeeldje van de kampplaats. Maar ssssst, tegen
niemand zeggen hé?

Alle nodige informatie in verband met het kamp kunnen jullie vinden verder in het kabatje. Veel speciale
dingen moeten jullie eigenlijk niet meehebben. Een goed humeur meebrengen is veruit het belangrijkste!
En oh ja misschien ook wat verse onderbroeken! Moesten we plots een idee hebben om iets zots te doen
waar jullie speciale kledij ofzo voor nodig hebben, zullen we het zeker nog laten weten! Je weet nooit of we
misschien goesting hebben om eens te gaan snowboarden of skydiven.
Wij kijken er alvast naar uit!
Vele groetjes
Siegfried, Jonas, Lars en Ides
PS: Weet je nog die keer dat Tuur een bazooka had gevonden? Wat was dat lachen!

SPEELCLUB
Dag liefste Speelclubbertjes (en ouders),
het chirojaar kent bijna het einde (oooooooooooooooooh).
Gelukkig hebben we nog het chirokamp om dit jaar in
schoonheid af te sluiten. Maar we willen ook iedereen bedanken voor het superoppermachtige
chirojaar. Zonder jullie zou het helemaal iets anders geweest zijn.
Wat zeker een zalige namiddag was, was de namiddag bij de meisjes. We kwamen nog maar toe
en ze gingen meteen de confrontatie aan! En jawel het moddergevecht werd gewonnen door onze
stoere speelclubjongens! Na veel over en weer geroep begonnen we met ritse sausitse. En de
grote plas in het midden van het veld werd ook niet gespaard. Ze waren misschien vuil, maar
plezier overtreft in zo’n zaken .
We zijn ook op speelclubweekend geweest! Joepie! Tof! In
het verre Machelen (bij Deinze
uiteraard ;) ) hebben we een weekendje alle remmen los gelaten. Eerst toekomen en het bed
installeren. Vlug nog wat stokken verzamelen voor tegen elkaar te vechten. En daar waren de
lekkere hotdog worstjes die de kookploeg gemaakt hebben. AANVALLEN!! Daarna hebben we
kom in de kring gespeeld. Na veel vloeken en na het vele lopen heeft iedereen gesmuld van de
overheerlijke snoepjes. De volgende dag hebben de 4 op een rij gespeeld met verf. Ze moesten de
leiding zoeken die verstopt was met verf en zo elke keer met dat kleine klakje verf naar het
spelbord gaan en zo snel mogelijk 4 op een rij maken. Na de overheerlijke kookkunsten van de
kookploeg mochten we memories maken! Adhv de talloze opdrachten konden de speelclubbers
een hele rij maken met allemaal pictogrammen. Daarna mochten ze schieten met het machtige
geweer van leider Raf. Na de zelfgeorganiseerde fuif hebben we het supertof weekend afgesloten
en terug richting Zwevegem gereden. En of het een geslaagd chiroweekend was!

We hebben ook deelgenomen aan de Sneukeltocht om de tippers van de meisjeschiro te
sponseren. Wanneer ze terug aankwamen met een zeer goed gevulde buik stond er een
watergevecht plaats met de meisjes. En opnieuw toonden we wie het sterkste geslacht was!

Ook kregen we plots een kaartje van Ziggy. Ziggy woont op een buitenaardse planeet. Op zijn
planeet is spelen verboden. Daarom stuurt hij een kaartje naar onze speelclubbers die elke zondag
samen mogen spelen. Hij is enorm jaloers. Adhv talloze opdrachten hebben we uitgezocht welke
groep de beste vrienden van Ziggy waren!
Maar dan heeeeeeeeel leuk nieuws: WE GAAN TERUG OP KAMP.
Het kamp gaat weer door van 15 juli tot en met 21juli.

Zoals je ziet hebben we weer heel veel plezier gehad, en op kamp
zullen we nog meer plezier hebben!!

Groetjes de Speelclubleiding!

RAKKERS
Ahoi Rakkers en ouders

Het einde van het werkjaar 2017-2018 staat voor de deur en dat betekend dat we nog eens terugblikken op alle leuke
momenten die we in 2018 al beleefd hebben. Na al het zwoegen en zweten in de examens was de lesvrije week meer
dan welkom voor de leiding. We gingen met een groot deel van de leiding skiën in de Franse Alpen. De aspis vonden
het dan ook geen probleem om onze taak eens over te nemen en ze deden dit met verve. De toekomst is in goede
handen. De week nadien lagen leider Ward en Pieter met een snotvalling in bed, de winter kan soms hard zijn.
Gelukkig was leider Maurits er nog! Omdat het moeilijk was om als enige leider een spel in goede banen te leiden
besloten we samen met de rakkers de speelclub uit te dagen in allerhande spelletjes. Ondanks dat onze opdrachten
een pak moeilijker waren, slaagden we in ons opzet en werden we niet verslagen door de speelclub.
De daaropvolgende zondag trokken we naar het rietveld in Zwevegem-Knokke. Tot onze verbazing stond het riet
minder hoog dan verwacht en waren er opvallend veel doorns aanwezig. Maar dat deert onze stoere rakkers
natuurlijk niet. Die namiddag moesten een groep rakkers de leiding zoeken en de andere groep moest de leider in
kwestie verdedigen. Een waar tactisch steekspel in een onbekende omgeving, hun oriëntatievermogen en werd
namelijk danig op de proef gesteld, alsook hun vermogen om samen te werken.
Het weekend van 2, 3 en 4 maart was voor de rakkers waarschijnlijk het leukste weekend van het hele tweede
semester. Na een lange rit in de taxi naar Zaventem, een vermoeiende vlucht en dan nog 35min met de metro naar de
ferry kwamen we om een lang verhaal kort te maken aan in noorden van ons continent, namelijk in het idyllische,
ondergesneeuwde Heestert. De weergoden waren ons niet echt gezind. Zelf in deze barre vrieskou speelden we kom
in de kring om dan dubbel en dik te genieten van onze warme slaapzak. De zaterdag waren de weergoden ons meer
gezind, want er stond een stralend zonnetje hoog aan de hemel. Met een stevig ontbijt in hun maag losten de rakkers
de zaterdagvoormiddag de moord op flamboyante Willy Naesens op. Via verschillende spelletjes werden tips
verzamelend en werd de moordenaar al spoedig ontmaskerd. In de namiddag werd het Mortagnebos omgetoverd een
waar slagveld. Als echte maarschalken, majoors en mineurs speelden we levend stratego. ’s Avonds volgde een
luchtige bubblegumquiz. Niet alleen de kennis van de rakkers werd getoetst, ook het tekentalent en het
uitbeeldingsvermogen werden op de proef gesteld. Op het einde van de bedoeling om een zo groot mogelijke luchtbel
te blazen met de verzamelde bubblegum. Sommige rakkers beschikken over het talent om met deze kauwgums
gigantische bellen te blazen!
De zondag nadien nodigden we onze vrouwelijke collega’s uit omdat het toch alweer lang geleden was dat we
mekander gezien hadden. Het werd weer een onvergetelijke namiddag en niet alleen vriendschappen voor het leven
of misschien wel meer schoten als paddenstoelen uit de grond... Om ervoor te zorgen dat we genoeg centjes hebben
om op tweedaagse leuke activiteiten kunnen doen organiseerden we met de rakkerleiding op 23 maart Rakkercafe.
Die zondag speelden we paalbal. De volle drie uur speelden ze het spel zonder enig teken van vermoeidheid. We
moesten het spel zelf stil leggen om het vieruurtje te verdelen. Een nieuw lievelingsspel van de rakkers was geboren!
De paasvakantie zorgde voor een kleine break in het spelgebeuren op zondag. Door hoogdagen zoals Pasen, de Ronde
van Vlaanderen, Parijs-Roubaix waren er enkele zondagen geen chiro. In de paasvakantie kregen we een voorgemaakt
spel van chiro nationaal opgestuurd. Maar de rakkers verkozen hun nieuwe lievelingsspel boven de redding van een of
andere verdwaalde alien, paalbal! Dit ondertussen klassieker geworden spelformat weet altijd te scoren bij jong en
oud in Chiro ’t Axent.
Op een zonnige zondagnamiddag stonden we allen paraat aan de dameschiro om ons buikje rond te eten en
ondertussen de kcal er ook weer af te wandelen, kortom: de befaamde sneukeltocht van de tippers! We moesten op
zoek gaan naar verborgen voorwerpen langsheen het parcours en zo was er ook een spelelement aanwezig en werd
het geen saaie wandeltocht, integendeel. Kuierend door de uitgestrekte velden van landelijk Zwevegem genoten we
van hapjes en drankjes alsof we god in Frankrijk waren. We wonnen helaas niet de hoofdprijs van de zoektocht, maar
in ons hoofd waren we sowieso winnaars omdat we waarschijnlijk meest gegeten hadden van iedereen! ;)

De week nadien stonden tot grote verbazing van de rakkers niet de gewone leiders hen aan de poort op te wachten
maar wel de leidsters van de meisjeschiro. Naar jaarlijkse traditie wisselt de hele leidingsploeg eens van locatie dus
gaven wij leiding aan de meisjes. Op zondag 6 mei was de verwarring compleet, nu stonden zowel de jongensleiding
als de meisjesleiding aan de poort. Die namiddag speelden we met de hele chiro een groot spel. Er was een bom
verstopt in Zwevegem en deze moest zo rap mogelijk gevonden worden. De jongere afdelingen konden tips verdienen
voor de oudere afdelingen. Zij doorkruisten het Zwevegemse grondgebied op zoek naar de bom.
Ziezo het chirojaar zit er bijna op, MAAAAR, ’t beste moet nog komen ;) → → → HET KAMP
Zoals jullie waarschijnlijk al weten gaat dit door van 11 juli tot 21 juli. Met de rakkers spreken we af op de parking van
het zwembad in Zwevegem om 15uur op woensdag 11 juli. Samen rijden we dan naar de kampplaats.

Wat betreft de extra benodigdheden voor kamp hebben de rakkers het volgende nodig:


een zakcentje voor een brief, telegram of duivenpost



tentje voor op tweedaagse voor 3 of 4 personen, groepjes zelf te verdelen (liefst in een zo handig mogelijk
formaat, want er moet mee gewandeld worden)



stevige wandelschoenen



Nike Air Max schoenen (zie bijlage, of andere sportieve sneaker waar je hoog mee kan springen).



Wit Marcelletje (dat vuil mag worden)

Toppers
Beste toppertjes
Het Chirojaar raasde weer als een trein voorbij en het einde is in zicht☹. Maar niet getreurd! Achter de examens volgt de kers op
de taart: HET KAMP. Wij kijken er al naar uit, hopelijk jullie ook! Maar vooraleer we over het kamp beginnen, blikken we nog eens
terug op ons fantastisch Chirojaar.
We pikken de draad weer op achter nieuwjaar. Jullie hebben waarschijnlijk veel gegeten, gefeest en familie bezocht tijdens de
kerstdagen. De leiding daarentegen (P-J, Arno en Cédric) zaten echter met hun neus tussen de boeken. Daarom hebben de Aspi’s
ons eens afgelost en hebben Wouter en Vanlede enkele weekends leiding gegeven (waarvoor dank). Achter de zware examens (de
een heeft het er al wat beter vanaf gebracht dan de andere :P) vertrokken de leiders op skivakantie naar Les Trois Vallées. De Aspi’s
hebben ons wederom afgelost (hopelijk was het een beetje leuk). De week erop stonden we weer paraat om leiding te geven. We
speelden een klassiek spelletje Risk. Maar om de wereld te veroveren moesten de Toppers eerst de kaartjes met landen vinden die
verstopt zaten in de Chiro. Het werd een tactisch spel, maar al snel bleek dat team blauw oppermachtig was…
De volgende zondag kregen 3 teams elk een brief: Geraak zo snel mogelijk op bestemming X. De teams moesten telkens een
moeilijk raadsel oplossen om bij het volgende checkpoint te geraken. Maar de vijand lag op de loer, want als een ander team hen
kon spotten, werd dit ongenadig afgestraft met strafpunten. Eenmaal op de bestemming aangekomen, moesten de teams 3 disks
met top secret informatie bemachtigen om het spel te winnen…
Op 25 februari gingen we naar de oudernamiddag van de meisjes kijken. We zagen prachtige optredens en toneeltjes in een leuk
musicalthema. Vooral bij het optreden van de tippers waren de toppers wel hééél aandachtig. Maar was dit omwille van hun
optreden of de mooie meisjes? Wie zal het zeggen?
Omdat de leiders toch wel een beetje heimwee hadden naar hun skiavontuur in het verre Frankrijk, speelden we het grote ski-spel.
De toppers werden eigenaar van een skischool en moesten proberen van de ene kant van de vallei naar de andere kant te geraken.
Hiervoor hadden ze wel eerst leerlingen nodig. Deze konden ze bemachtigen door opdrachtjes te doen. Eenmaal ze genoeg
leerlingen hadden, konden ze een piste naar beneden glijden. Eenmaal beneden aangekomen, moesten ze nog een toegangsticket
betalen om de skilift te nemen. Toevallig lag dit ticket wel niet in de meisjeschiro zeker? Na enkele korte ontmoetingen met de
tippers konden ze een ticket bemachtigen om de lift te nemen.
De week erop speelden we het spel
tegen de tijd. De klok werd om 2u 3
uur vooruit gezet. Door opdrachtjes
te doen konden de toppers de tijd
terug draaien. Maar als de opdracht
mislukte tikte de tijd genadeloos
door. Doel van het spel: om 5 uur
stipt de tijd terug op 5 uur krijgen.
Na talloze teambuildingsopdrachten
slaagden de toppers in hun doel.
Proficiat!
In de weken hierop doken de
toppers in de boeken, want ze
hadden examens. Als ontspanning
organiseerden de leiders een
casinoavond. Na heel wat spelletjes poker, blackjack en dobbelen ontpopten enkelen zicht tot multimiljonair, maar sommigen
geraakten bankroet. Na een intense avond konden de toppers nog wat nagenieten in onze bar met wat hapjes en drankjes.
In het weekend van Pasen was er geen Chiro omdat de leiding op kampverkenning was in het verre Dentergem. We hebben heel
wat voorbereid en het beloofd een super awesome, over-the-top kamp te worden!

De volgende zondag werden de toppers in 2 teams verdeeld
en speelden ze keiharde pleinspelen tegen elkaar. Maar er
bevond zich een verrader in hun midden: De mol. Konden de
teams hun mol ontmaskeren vooraleer de middag ten einde
liep. De ene mol was al wat sluwer dan de andere, want
slechts 1 team kon hun mol ontmaskeren. Goed gedaan E.B.!
En dan kwam het hoogtepunt van het Chirojaar: Het
weekend!
Vrijdagavond verwelkomden we de toppers in de Chiro. Ze
kregen te horen dat ze met de fiets op de weekendplaats
moesten geraken. Via het kruispuntenspel geraakten ze op
de weekendplaats. Op ieder kruispunt hing er namelijk een
vraag, samen met 3 antwoorden. Het correcte antwoord wees hen de juiste richting aan. Na enig zoek- en speurwerk kwamen de
Toppers aan in de Chiro van Stasegem.
’s Avonds speelden we het vuurspel. De Toppers moesten de kaarsjes van het andere team doven door deze uit te spuiten met
water. Na een spannende strijd eindige het spel op gelijkstand.
De volgende ochtend werden de Toppers
geblinddoekt en één voor één een kamer
binnengebracht. Daar werden ze gehandboeid
en startte het spel: Escape room. Ontsnap uit
deze kamer vooraleer de tijd op is. Na vele
raadsels op te lossen, codes te kraken en sloten
te openen konden de Toppers ontsnappen.
In de namiddag stond de zo gevreesde doop op
het programma. We speelden wat vuile
spelletjes en de winnaars mochten een tof
opdrachtje trekken voor de verliezers. De
Toppers trotseerden de doop met veel moed en
bewezen dat ze Topperwaardig zijn. Hierna
gingen we naar de Gavers om ons wat af te
spoelen en nog wat te plonsen in het verfrissende water. Na de heerlijke spaghetti, die klaargemaakt was door de kookploeg
(bedankt aan Buzze, Verleye en Djoï), speelden we nog een avondspel. De Toppers kregen elk een ballon, en moesten proberen de
ballonnen van het andere team kapot te krijgen. Maar ze wisten niet in welk team ze zaten, hiervoor moesten ze kaartjes zoeken
waarop hun naam en team stond. Na een spannende strijd bleek team 3 het sterkste team te zijn. De volgende ochtend was het
weer tijd om te vertrekken richting Zwevegem, hopelijk hebben jullie genoten van het weekend! Wij alvast wel!
Toen de Toppers de volgende zondag toekwamen in de Chiro werden ze niet door de jongensleiding verwelkomd, maar door de
meisjes. We hebben gehoord dat het tof was en dat de Toppers zich braaf hebben gedragen. Flink!
Het weekend hierop speelden we het grote gemengde spel. Er was namelijk een atoombom verstopt in Zwevegem. De Aspi’s en
Kerels moesten deze zo snel mogelijk vinden. Hiervoor moesten alle andere afdelingen spelletjes spelen tegen elkaar. Het
winnende team kreeg dan een hint om de locatie van informanten te ontdekken. Deze informanten gaven dan tips om de exacte
locatie van de bom te onthullen. Gelukkig was team zwart er om de bom net op tijd te ontmantelen, anders zag ons geliefde
Zwevegem er nu ietsje anders uit…
Zo, dit was het tweede semester in vogelvlucht. Nu wacht er ons nog 1 iets: het kamp. 10 dagen lang spel en plezier, samen met je
beste vrienden.
Dit jaar gaan we op kamp in Dentergem. Dit ligt op een kleine 30 km van onze thuisbasis, en daarom zullen dit jaar ook de Toppers
met de fiets op kamp gaan! Op woensdag 11 juli om 10 uur vertrekken we aan de Chiro in perfect uniform met de fiets. Jullie
brengen een rugzak met lunch, zwemgerief, stopgerief, fietsband en wat water mee. De bagage wordt op zaterdag 7 juli
binnengebracht in de Chiro tussen 18u en 20u. Ook keren we op zaterdag 21 juli terug met de fiets.

Wat meenemen bij vertrek met de fiets?
□

Fiets (volledig in orde: lichten...)

□

Stopgerief met extra binnenband

□

Zwemgerief

□

Fietsslot

□

Drinkbus

□

Lunch

□

Regenjas (indien nodig)

Tip: Neem geen extra zaken mee (zoals nog een paar kleren, schoen,…) want we gaan de eerste dag al heel wat kilometers doen.
Wat hebben jullie allemaal nodig op kamp bovenop de gewone bagage?
□

Legerkledij

□

Witte T-shirt

□

Hawaï hemdje

□

Oude knuffelbeer die kapot mag

□

Tentje voor op tweedaagse (onderling af te spreken)

□

Trekrugzak (en/of) fietszakken voor op tweedaagse

□

Gamel

Vergeet ook niet om een rood lintje aan jullie bagage te hangen, dit bespaart onnodig zoekwerk op de kampplaats!

Groetjes
Jullie supertoffe leiders
Cédric, P-J, Arno en Wouter

KERELS
Beste kerels, ouders, sympathisanten,…
Het is al weer van kerst geleden dat u nog nieuws gehad hebt over onze avonturen, wel het tweede
semester is voorbij gevlogen. Leider Tijs ging als alleen 2018 van start met originele spelletjes en
liefdadigheid. Het vleeshandelarenspel was een unicum in België en de Vredeseilanden zijn ons heel
dankbaar ( bedankt aan JL en SV) met de opbrengst. In februari gingen de kerels zonder hun vertrouwde
leiding, deze waren aan het genieten van een welverdiende reis, op ketigewest. Nieuwe vriendschappen
werden gesmeed en leider Pieter en leider Arne vielen ook best wel mee.
De olympische winterspelen waren ondertussen aan de gang in Zuid-Korea en ook wij organiseerden een
paar wedstrijden zoals curling, estafettesteppen en reuzeslalom, de ene kende hier al wat meer succes dan
de andere. Ondertussen naderde de stoofvleesavond met rasse schreden en ontplofte de kaartenverkoop,
jawel we waren uitverkocht! Hier vindt u enkele weetjes over de stoofvleesavond.


Maar liefst 180(!!!) kg aardappelen werden met de hand geschild



De afwasskills van de kerels kan nog serieus verbeteren, gelukkig gaan we nog op kamp.



AV nog op het laatste moment kaarten ging verkopen in het straatje



De kerels leverden goed werk



JL nog altijd een beloning verdient voor het verkopen van meer dan 30 kaarten.

Verder in maart werd er tussen het studeren door nog ontspannen door met vuur te spelen, op een veilige
en volledig gecontroleerde manier weliswaar. In april genoten we van het mooie weer tijdens de
sneukeltocht en het gemengd spel en tussendoor speelden we eens stratego met de aspis en was er de
gevreesde leidingswissel.
Dat was dat, over naar de belangrijkste 10 dagen (voor de kerels eigenlijk 12): HET KAMP!!!!!
We kunnen nu al meegeven dat we maandag 9 juli vertrekken op voorkamp en de benodigdheden zijn
hieronder ook te lezen.
Benodigdheden zie volgende pagina.

Benodigdheden voorkamp:


Lange broek



Stevige handschoenen



Regenjas



Zwemgerief



Stopgerief + reservebinnenband + drinkfles



Tent (onderling af te spreken)



Slaapgerief



Fiets(volledig in orde!) + fietszak/stevige rugzak (neem niet te veel mee)



Zakgeld

Benodigdheden kamp:
Specifieke benodigdheden kamp:


Security/bodyguard kleren



Hooligankleren



Badjas (als je die hebt, niet verplicht) + teenslippers



Wit hemd + Strikje
Emiel, Tijs en Vic

ASPI’S
Yooo de jongens, de gasten..

Het is weer tijd om terug te blikken op het mooie najaar van de Chiro. Het eerste wat in onze gedachten
springt is natuurlijk onze super editie van Cockt**lbal en dan willen we iedereen nog eens bedanken voor
alle inzet die deze legendarische editie heeft mogelijk gemaakt. Niet alleen was de inzet bewezen op
Cockt**lbal ook Ca$pi en Farmharp waren beiden grote succes feestjes die uitpuilden van de creativiteit.
Niet veel mensen zullen het vergeten. Een wilde avond in het stro en een avond waarop je aandelen op het
bier je plots even rijk wanen en je er achteraf gezien toch je broek aan gescheurd hebt. Lijpe kerels, die
aspi’s…
Echte topverkopers zijn het, dit bleek nogmaals tijdens de verkoop voor vredeseilanden!
Natuurlijk hebben we ons de zondagnamiddag ook altijd goed geamuseerd. Zo gingen we bijvoorbeeld eens
gaan gluren bij de meisjes waar we leuke spelletjes mee gespeeld hebben, wat was dat fijn. Anderen waren
dan natuurlijk meer te vinden voor de zondag waar we een lanparty georganiseerd hebben. Soms waren de
aspi’s ook wat minder goed in onze spelletjes. Zo waren de flesjes die ze moesten zoeken iets te goed
verstopt, we zullen in het vervolg rekening houden met jullie beperkingen. Ook presidenten was blijkbaar
iets te hoog gegrepen voor onze Aspi’s.
Maar te negatief mogen we zeker niet zijn want ze hebben zich op vele vlakken ook bewezen zoals het
voetballen tegen de kerels. 😉 Wat een stervoetballers zijn wij? Op kamp wordt dat zeker geen probleem.
Met een grote lompe bal voetballen bleek zeker ook geen probleem te zijn. Zo namen we deel aan het
Belgisch Kampioenschap Bubbleball. Daar haakten de tegenspelers zelfs af, eens ze te horen kregen tegen
wie ze moesten opboksen in de volgende match. Op de sneukeltocht hebben we ons ook keihard
geamuseerd, een mooi weertje, een leuke wandeling door Zwevegemse velden en nu en dan een
versnapering. Wat wil je nog meer op je ideale zondagnamiddag? Een zoektocht door Zwevegem waarbij je
een bom moet vinden natuurlijk! Zo was het de taak van de aspi’s om met hun groep het eerst een bom te
vinden. Tips van waar de bom lag konden ze verkrijgen door de tips die de jongere afdelingen moesten
verdienen door andere teams uit te dagen.
!!! Info voor kamp !!!
- 8/05
- Chiro
- 8 AM sharp
- Vélo
- Koersekljeren an
- Chiro kljeren nie an
- Zwemsjort en antdoek wok nie an
- Tentje per ¾
- tès ol
Een beeld zegt nog altijd meer dan 1000 woorden, daarom nog wat leuke sfeerbeelden.

