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Voorwoord volwassen begeleider
Beste leden, leiding en (groot)ouders van Chiro ’t Axent,

Nog enkele maanden en we mogen hopelijk beginnen spreken in termen als… “weet
je nog, dat jaar dat we altijd een masker moesten dragen…” of “ ja, juist, dat was dat kamp
met die bubbels en zo“ en ga zo maar verder… maar tot die tijd is het nog heel even
volhouden.
Volhouden van onze inspanning om ondanks alle maatregelen toch te blijven ijveren
om onze leden te geven waarvoor we begin van het werkjaar als begeleiding opnieuw voor
kozen : een kwalitatieve jeugdwerking brengen waarbij we ieder naar eigen vermogen zijn
ding laten doen en bijdragen opdat onze leden uitgroeien tot mooie sociale jongeren die
straks op hun beurt klaar zullen staan om hetzelfde te doen voor de volgende generaties.
Het was absoluut geen vanzelfsprekend jaar… met heel wat hindernissen om dingen
te kunnen realiseren zoals bijvoorbeeld het spaghetti-event dat dank zij jullie toch zijn
verdiende succes kende, af en toe een beetje frustratie van ouders en leden omwille van
werking die niet kon doorgaan door van hoger hand opgelegde maatregelen of ter goeder
trouw genomen beslissingen voor het algemeen goed, tal van zak die niet mochten of
konden doorgaan zoals weekends of fuiven…
Toch zijn we op het elan van onze eigen Chiro-ervaring, het enthousiasme van onze
leden, het vertrouwen van onze ouders en de financiële hulp van sponsors en overheden,
erin geslaagd op alle vlakken overeind te blijven…
Onze Chiro straalt meer dan ooit vertrouwen uit in de toekomst, is organisatorisch en
financieel nog steeds gezond. Ook mogen we nog steeds rekenen op de tomeloze inzet
van onze leiding en de nimmer ontbrekende gedrevenheid van onze leden.
We zijn dan ook met zijn allen super content dat we – zij het met nog enkele
beperkingen en maatregelen – toch opnieuw op kamp kunnen vertrekken. Hopelijk krijgen
we 7 à 10 dagen goed weer maar zelfs al ontbreekt dat deels, dan nog wordt het nog zeker
en vast een super en zeker welverdiende vakantie, vol super toffe spelletjes, heerlijk lekkere
maaltijden, mega verwarmende kampvuurtjes, schorre zangstemmen, herinneringen voor het
leven en ga zo maar door.
Aan alle leden & ouders : met zijn allen op naar Bekkevoort … dit tekstje werd
geschreven zo’n 2 uren na een bezoek ter plaatse en geloof me vrij : het wordt MEGA !!!!
Dus thuisblijven is echt géén oplossing, zorg dat je erbij bent !!! Alvast tot op kamp !!!

#Chiro Rocks
Jan, VB Chiro ‘t Axent

Voorwoord hoofdleiding
Beste leden en ouders
We zijn een jaar verder sinds de vorige keer dat we als hoofdleiding in onze pen kropen. We
hoopten dat we ondertussen al af zouden zijn van dat vervelende beestje dat ons nu al
maanden in de ban houdt. Gelukkig gaat het de goede kant uit. Na een jaar waarin we met
onze leden een knipperlichtrelatie hebben gehad (eerst mochten ze wel komen, dan weer
niet, dan weer wel etc.), is eindelijk het einde in zicht. Er is perspectief, meer nog, de belofte
en de garantie dat wij op kamp mogen!
Dat hoef je ons geen 2 keer te zeggen. Vanaf dat we groen licht kregen, schoten we met de
leidingsbende in gang. Want voor echte chiromannen is het kamp heilig. Het vreemde en
toch wel sombere jaar dat achter ons ligt, kan dan eindelijk worden weggespoeld met 10
dagen plezier!
Natuurlijk, het virus is nog niet helemaal weg en daarom blijven we voorzichtig. Er worden
ook dit jaar opnieuw maatregelen getroffen om het voor iedereen fijn maar ook veilig te
houden. Deze zijn allemaal terug te vinden op de site van www.chiro.be. We zouden ze in
het kabatje willen zetten, maar dan moeten jullie door een bijlage van 20+ pagina’s
bladeren…
Maar genoeg over dat vervelende beestje, dat zijn organisatorische vraagstukken waar de
leidingsbende zich moet mee bezighouden, en niet de leden.
Het enige waar jullie je mee moeten bezighouden, is je niet vergeten in te schrijven voor dit
machtige kamp! We gaan dit jaar naar Bekkevoort en we kunnen al een paar dingen
verklappen die je toch zouden moeten overtuigen:
- We zitten op het grootste terrein dat jullie ooit zullen gezien hebben!
- Er is een prachtig speelbos pal naast onze kampplaats!
- Zoals elk jaar wordt er weer heerlijk gekookt en zal je kunnen smullen van je vertrouwde
kookploeg!
- Er is een gemotiveerde leidingsbende van 22 man die een bomvol programma voor je
hebben!
Nog niet overtuigd? Wij alleszins wel. Als je nog niet ingeschreven bent kan je dat doen via
onze chirowebsite (www.chirozwevegem.be). Bij vragen kan je natuurlijk altijd bij je eigen
leiding of bij ons, de hoofdleiding, terecht.
Maar natuurlijk kunnen we dit werkjaar niet afsluiten zonder eerst even wat mensen te
bedanken.
Als eerste willen we de leden zelf bedanken. In zo’n moeilijke periode merkten we dat er net
nog meer nood was aan Chiro en dat gevoel bevestigden jullie door elke week massaal te
komen! Een grote dankjewel dus om ondanks de hele pandemie elke week jullie weg naar
de Chiro te vinden.
Daarnaast is er net zoals met leden, ook geen werking mogelijk zonder leiding. Het vergt
sowieso al veel inzet om elke week er weer te staan, maar dit jaar kwam daarbij kijken dat ze
ook om de haverklap nieuwe maatregels moesten respecteren. Beperkte bubbels, online
werking voor oudere groepen, gesplitste groepen binnen de werking, een oogje in het zeil
houden of iedereen zich wel aan de regels houdt, elke activiteit ‘coronaproof’ maken… Het

zijn maar enkele van de uitdagingen die we het afgelopen jaar allemaal om ons oren hebben
gekregen. Een super dikke merci aan hen om dit zo zorgvuldig te doen!
Dan rest er ons na dit bewogen jaar enkel nog een kamp dat belooft gigantisch leuk te
worden. Onze valiezen staan al bijna klaar omdat we niet meer kunnen wachten, hopelijk de
jouwe ook!
Een heel stevige chirogroet en tot op kamp!
Jonas en Bruno

Kampinfo Bekkevoort 2021 (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 woensdag 7 juli van
18u tot 20u.
Het is dus niet de bedoeling dat jullie met het hele gezin langskomen, probeer met slechts
1 à 2 personen langs te komen. Deze personen moeten een mondmasker dragen en
op 1.5 m blijven van leiding en andere ouders! Ouders die kinderen in beide bubbels
mogen de bagage van beide kinderen meenemen.
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
Zaklamp
Schrijfgerief en adressen om naar te schrijven
Een weinig zakgeld voor postkaarten en postzegels
2 keukenhanddoeken – niet vergeten!!!
(Herbruikbare) mondmaskers (12+) -> naamtekenen
Papieren zakdoeken (geen stoffen)
Eventueel handgel
Je uniform heb je natuurlijk aan bij het vertrek

Gelieve alle kledij te naamtekenen. Dit jaar zullen er geen verloren voorwerpen
uitgelegd worden bij de terugkomst van het kamp. De leiding zal bij de opkuis van het
kamp alle kledij doornemen, en teruggeven aan de leden. Dit is uiteraard enkel mogelijk
als de kledij duidelijk is genaamtekend. De overige verloren voorwerpen zullen bij het
vuilnis
belanden.
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, Aspi’s= oranje). Zo wordt

het sorteren op de kampplaats voor ons veel eenvoudiger en moet niemand zijn ‘buzze’
gaan zoeken bij een andere afdeling.
Tip: maak samen met je zoon de ‘buzze', zo weet hij wat hij allemaal mee heeft en
waar alles zit. Voor de kleinsten is het handig als je per dag een zakje maakt met een
short, een paar kousen, een onderbroek en T-shirt. Zo verloopt alles vlot bij het wassen
en aankleden.
Je hoeft GEEN fototoestel, radio, MP3, 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 aspi’s deze meenemen. De andere
afdelingen hebben geen GSM nodig, mocht er een lid toch één meehebben dan wordt
deze afgenomen en bijgehouden tot het einde van het kamp.
2. Bagage specifiek per afdeling
Staat bij het afdelingstekstje.
3. Fietsen
De toppers, kerels en aspi’s nemen hun fiets mee op kamp. Zorg er dan ook voor dat deze
fietsen perfect in orde zijn! Neem ook een slot, stopgerief, reserveband en eventueel
een pomp mee. Elke fiets die niet reglementair is, blijft thuis! Ga na specifiek voor jou
afdeling of je deze nodig hebt op voorkamp of niet. Twijfel je? Vraag het eens aan je
leiding.
4. Vertrek
Op de dag van het vertrek (11 juli voor de oudsten en 15 juli voor de sloebers en
speelclub) moet elk lid zijn kids-ID of identiteitskaart 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.


Vrijdag 9 juli
De Kerels worden om 9u verwacht aan de lokalen van de chiro. Ze moeten
hiervoor een fiets meehebben die perfect in orde is, stopgerief en een reserve
binnenband. Kijk goed dat je binnenband de correcte grootte heeft voor je fiets,
niet elke binnenband past op elk wiel! Andere benodigdheden kan je terugvinden
onder hun tekstje in het kabatje.
Voor de Aspi’s volgt er later meer info.



Zondag 11 juli
De rakkers en toppers gaan met de trein naar de kampplaats. Ze worden
verwacht om 12u15 stipt aan de voorkant van het station in Kortrijk. Daar
zullen we per trein naar Bekkevoort sporen. De leden nemen een lunch en een
drankje mee op de trein. Ieder lid MOET VERPLICHT EEN MONDMASKER
DRAGEN. Gelieve slechts met 1 ouder mee te komen. Ook de ouders moeten
een mondmasker dragen!



Donderdag 15 juli
De sloebers en speelclub worden om 11:45u stipt verwacht aan de voorkant
van het station in Kortrijk. Daar zullen we per trein naar Bekkevoort sporen. De
leden nemen een lunch en een drankje mee op de trein. De ouders moeten een
mondmasker dragen, de leden niet.

5. Aankomst te Zwevegem: woensdag 21 juli
We keren met de bus terug naar huis. Jullie mogen ons op 21 juli in Zwevegem aan
de chirolokalen (Ellestraat) vanaf 14u30 verwachten.
Het is dus niet de bedoeling dat jullie met het hele gezin langskomen, probeer met
slechts 1 à 2 personen langs te komen. Deze personen moeten een mondmasker
dragen en op 1.5 m blijven van leiding en andere ouders! Kom niet vroeger toe dan
het aangeduide tijdstip! Zo zijn er niet teveel personen aanwezig op hetzelfde
moment en kunnen de leden uitstappen zonder langs alle ouders te moeten
passeren. Ouders die kinderen in beide bubbels hebben komen om 16u langs en
mogen beide kinderen afhalen.
6. Verblijf
Je kreeg al heel wat praktische informatie over het hoe en wat, maar waar gaan we
eigenlijk naartoe? Awel, we gaan naar Bekkevoort. Een gemeente gelegen tussen
Diest en Leuven, op een steenworp van het station van Aarschot. We hebben het
grootste speelterrein sinds jaren én een prachtig speelbos volledig ter onze
beschikking. Daarnaast zitten we ver van alle drukte van steden of gemeenten
waardoor het echt wel terug de natuur in is. Er is een grote hangar en een slaapzolder
waar zal gegeten worden en onze jongste kornuiten te slapen kunnen worden gelegd.

Ons kampadres:
Chirojongens ’t Axent, Zwevegem
T.A.V………………………….. (naam)
………………………………….. (afdeling)
Ossenberg 7
3460 BEKKEVOORT
Op dit adres mogen er volop brieven geschreven worden. Uiteraard kunnen de leden
ook een brief terug naar huis sturen. Er zullen postzegels en kaartjes verkocht worden,
maar dit jaar enkel bij het gezamenlijk brieven schrijven door de leiding zelf, niet meer
over de middag zoals vorige jaar. Probeer dus als ouder al gefrankeerde enveloppen
mee te geven zodat er zo weinig mogelijk met cash geld moet gewisseld 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 0478/70 79 39 (hoofdleider Jonas),
0498/24 02 00 (hoofdleider Bruno) 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 (VB)
William
Mathias Lazou
Tim Vanlede
Karl Depraeter
Eva Defraeye

Indien uw zoon vegetarisch, halal… eet of allergisch is aan bepaalde producten, gelieve
dit dan op voorhand aan de leiding te melden. De kookploeg zal hiermee rekening houden.
Ook dit jaar zal de kookploeg extra letten op hygiëne binnen de keuken. Zo zullen we twee
refters voorzien met twee verschillende buffetten, die bediend worden door de leiders zelf.
Zo hoeft er geen rechtstreeks contact te zijn met de kookploeg.

Dagindeling:












7u30: Leiding staat op
8u00: Leden staan op
8u30: Ontbijt
9u00: Voormiddagprogramma
12u15: Middageten
Platte rust
14u00: Namiddagprogramma
16u00: Vieruurtje
18u00: Avondeten
19u30: Thema
20u00: Avondprogramma

EHBO
Jaarlijks wordt onze mobiele apotheek door een gerespecteerd arts gecontroleerd en indien
nodig aangevuld. Ter plaatse mogen we rekenen op de kennis van enkele leiders die een
EHBO-cursus hebben gevolgd. Natuurlijk kunnen we ook rekenen op de ervaring van de
kookploeg. Er kunnen aparte EHBO-posten voorzien worden per bubbel indien nodig.
Corona-update:
Voorlopig laten de verwachte regelingen toe dat wij met een bubbel van 100 (exclusief
leiding) op kamp mogen gaan. Dit wil zeggen dat het kamp zou kunnen doorgaan zoals
andere jaren, met natuurlijk wel extra aandacht voor hygiëne, maar dat er een minder strikt
regime op poten wordt gezet zoals vorig jaar het geval was.
Mocht de situatie verslechteren, keren wij terug op ons plan van vorig jaar waarbij er 3
bubbels zijn en duidelijke scheidingen tussen die bubbels. Mochten er nog concrete vragen
zijn over onze aanpak verwijzen we u graag door naar www.chiro.be waarop alle regels te
vinden zijn die wij moeten en zullen respecteren. Daarnaast mag u ook altijd 1 van de
leiders, hoofdleiding of volwassen begeleider contacteren.

Sloebers
Beste sloebers en ouders
Jammer genoeg was het dit jaar weer een jaar vol corona. De ene keer gewoon in de chiro ,
de andere keer vanuit ons eigen huis. Maar we hebben er toch het beste van gemaakt. We
zagen heel veel nieuwe leden komen dit jaar. Veel jongens die een grote meerwaarde zijn
aan onze chiro! Het begin van het jaar speelden we reis rond de wereld maar dat online via
onze whatsapp. Daar zagen we nog steeds het enthousiasme van onze sloebers die we
gewoon waren tijdens een normale zondag namiddag in onze chirolokalen. Toen we terug
werking mochten geven in levende lijve speelden we stoelendag. Allerlei spelletjes te spelen
met een simpele vierpoter. Stoelencross, stoelendans en teambuilding met de stoelen.
De zondag erna doopten we jullie tot ridder. Een hele namiddag speelden we spelletjes in
het thema ridder. Wat hebben we daar plezier gehad!
De week erna speelden mochten ze aan het rad draaien. De leiding had een rad voorzien
met overal een lettertje van het alfabet. Wanneer we op de letter B kwamen speelden we
‘B’alleke stamp, en ga zo maar verder. 26 verschillende spelletjes in 1 zo’n rad , dat vonden
veel sloebers indrukwekkend!
Natuurlijk wouden we ook testen wie er allround de beste sloeber was. Dit deden we de
week erna. We deden een 1 tegen allen. Hier werden we soms aangenaam verrast door
onze leden. Ze hadden veel in petto! De week erna werden we uitgedaagd door iets
helemaal anders, nl. Dieren. Hier speelden we de Olympische dierenspelen. Hanengevecht,
krokodillen gevecht, krabvoetbal en ga zo maar verder. Wat een variatie aan spelletjes
hebben we die namiddag gespeeld!
Leider dreetje vond de week erna plots een schatkaart op ons chirodomein. Hier ging het
over een schatkaart uit het verre verleden. We dachten zelf dat het kwam van uit de
middeleeuwen! Aan de hand van teambuilding spelletjes konden we de schatkaart ontrafelen
en konden we zo onze vieruurtjes bemachtigen! Op Pasen gaven we jullie een zondag vrij
zodat jullie jullie paaseitjes konden rapen in de tuin! Dan trokken we maar onze
stapschoenen aan want de week erna hadden de meisjeschiro een mooie wandeltocht
uitgestippeld door heel Zwevegem, nl. De sneukeltocht! Dat was voor sommigen lastig
genoeg! Smeer jullie kuiten maar in voor kamp want op dagtocht wordt het ook een eindje
wandelen. Twee weken erna speelden we doodleuk kruisvlag. Maar plots werden we
onderbroken door een gewonde soldaat. Soldaat Boen was een soldaat die vocht in de 2e
wereldoorlog. Hij was ook wat verward aangezien hij dacht dat hij nog steeds aan het
vechten was in deze oorlog. Het enige dat hij nog wist was dat hij de opdracht kreeg van
hogerop voor meer soldaten te trainen omdat deze nodig waren aan het front! Na een hele
namiddag trainen konden we wel zeggen dat we onze sloebers echt soldaten waren die ons
land konden verdedigen!
Vele groetjes
Verleye, Bels, Ham & Dreetje
Het was een topjaar met jullie! Nu nog een prachtige afsluiter het kamp! We geven er een lap
op!!!!!!!

De sloebers hebben ook nog wat kledij nodig op kamp nl:
-Legerkledij
-Ridderkledij

Hier enkele kiekjes doorheen het jaar:

Speelclub
Dag speeclubbers (en ouders)
Het Chiro jaar is nu bijna ten einde ☹ en gelukkig nog niet helemaal want het leukste moet nog
komen… inderdaad: het kamp!
Maar laat ons toch even beginnen bij het begin. September 2020, de leidingsverdeling want bij een
nieuw jaar horen natuurlijk nieuwe leiders. Met vier kwamen we vol enthousiasme tevoorschijn:
Arno, Wout, Jari en Jorre. We vlogen er direct in en gingen naar het park van Zwevegem. Daar
speelden we het spel “leer de leiding kennen”, weet je het nog???
Na vele spelletjes, waaronder de favoriet van vele: strategoooo, kwamen we samen met de speelclub
leiding om het weekend te plannen en voor te bereiden. Yes! Alles was geregeld en we konden
uitkijken naar een leuke trip naar Roeselare. Daar was natuurlijk onze aartsvijand COVID-19 niet
bijgerekend… en ja hoor, daar was hij! Jammer genoeg ging het weekend niet door.
MAAR hij kreeg ons niet klein. Na een korte Chiro-pauze door de vele besmettingen konden we weer
samenkomen in de Chiro. JOEPIE! We konden terug samen “spelen”. Zo gingen we op wandel naar de
Transfo waar we onze TikTok maakten (die toch stiekem wel een beetje viraal ging ☺), we speelden
het moordspel van de kerk, reis rond de wereld, laddercompetitie en niet te vergeten: we maakten
onze eigen katapult! Enkele weken na de katapult hebben we ook deelgenomen aan de Sneukeltocht
om de tippers van de meisjeschiro te sponseren. Eén van de laatste Chiro werkingen speelden we
capture the flag tegen de sloebers en NATUURLIJK zijn wij, de speelclubbers, gewonnen en konden
we hun vlag bemachtigen en naar ons eigen kamp brengen. Eitje!
Na dit korte overzicht van ons bewogen Chirojaar rest ons enkel nog het verlangen naar het kamp,
we trappen een open deur in met jullie te vertellen dat het legendarisch zal worden. Met de inzet die
we doorheen het jaar van de speelclubbers gekregen hebben belooft het een topeditie te worden.
Wij, de leiding, zien jullie hopelijk allemaal daar! (Hieronder nog enkele kiekjes ☺)

Wat voor speciale dingen moeten ze extra
meenemen op kamp?











Leger kledij/camouflage
Goeie stapschoenen
Sportschoenen
Zwemkledij
Geel lintje aan de ‘BUZZE’ zo weten we
dat eentje van de speelclub is!
Donkere kledij
Kledij van jouw favoriete sport
Regen kledij
Goed humeur
Zaklamp

BEDANKT VOOR HET MOOI JAAR JONGENS!!

Rakkers
Liefste rakkertjes,
Wat vloog het jaar weer voorbij! Het lijkt alsof de startdag nog maar net gepasseerd is, maar niets is
minder waar, want het kamp staat al bijna voor de deur! Laat ons eerst eens even terugblikken op
het afgelopen jaar.
Begin vorig semester leidden we jullie op tot échte soldaten met elk een stoere soldatennaam. We
zagen jullie die namiddag in sneltempo bloeien tot échte mannen, bereid om zonder na te denken
een kogel te vangen voor jullie medesoldaten. Dat was nogal een toffe middag!
Weten jullie nog die keer dat er een zombie apocalyps uitbrak in de Europawijk? We maakten ze
allemaal een kopje kleiner en konden zo ontsnappen aan een afgrijselijke zombieficatie of zoiets.
Of die keer dat Stan ontvoerd en gegijzeld werd door een ontvoerder die hem alleen wou vrijlaten
wanneer we als een echt team tezamen werkten en zijn gekke opdrachten uitvoerden. Gelukkig
konden we ons geliefde lid vrij krijgen en was er zelfs geen schrammetje te bespeuren aan hem!
Weten jullie nog toen we met de auto’s van leider Emile en Vote naar de Gavers zijn gegaan? Dat was
me nogal een uitstap. We leerden die dag dat als we tezamen zijn met onze chiromakkers, we ons
overal kunnen amuseren!
Die keer dat we mee deden aan de
sneukeltocht van de meisjeschiro en we
de mol moesten ontmaskeren zullen wij
ook niet snel vergeten. Leider Seppe
voelde het zelfs nog een week in zijn rug,
in de vorm van een geblokkeerde wervel
(overdrijver).
Spijtig genoeg konden we dit jaar niet elke
zondag samenkomen in de Chiro door die
stomme corona. We probeerden enkele
weken van thuis uit spelletjes te spelen,
maar dat is natuurlijk nooit zo tof als je
vrienden in het echt te zien en tezamen
een spel te spelen. Dat is waar de Chiro
juist om draait! Maar als we wel mochten komen naar de Chiro, dan werd er driedubbel zo hard
geravot, om op te maken voor de weken die we thuis moesten zitten☺.
Voor de Rakkers is er nog wat bijkomende informatie omtrent het kamp, want niet alles is gebleven
zoals het bij de sloebers en speelclub was. Voor de Rakkers duurt het kamp 10 dagen (van 11 tot 21
juli).

Vanaf de Rakkers slapen we niet meer binnen in de gebouwen, maar slapen we buiten in
tenten. Dit kamp gaan we ook niet meer op dagtocht, maar op tweedaagse. Dit houdt in dat jullie
wat specifieke dingen zullen moeten meenemen (die niet op de algemene checklist staan):







Een stevige rugzak waar je gerief voor 2 dagen in kan opbergen
Stevige stapschoenen waar je je gemakkelijk in voelt (want we zullen stappen hoor, hoho!)
Een gamel
Een drinkfles
Zwemkledij
Een goeie zaklamp voor in de tent

Voor het kamp zelf zouden we ook vragen om het volgende mee te nemen:
Een witte T-shirt die kapot mag
Een Hawaïhemdje
Legerkledij
Afgezaagde fietspomp en kurken
Een tof hoedje en een plaksnor
BELANGRIJK!!!!






Zondag 11 juli spreken we om 12u15 af aan de voorkant van het station.
Zo, dat is alles wat we te zeggen hebben. Geef er nog een lap op de komende maand met jullie
proeven en dan ligt er een welverdiende vakantie met een topkamp op jullie te wachten!
Peace out en tot in den draai!
Quin, Seppe, Emile en Simon

Toppers
Yowww de Mannen.
Zoals we allemaal wel weten was dit geen gewoon Chiro jaar. We hebben veel werkingen
gemist en leuke momenten mislopen maar desondanks de ongelukkige situatie hebben we
er toch een topjaar van gemaakt. Even een flashback van
de gebeurtenissen doorheen het jaar.
Tijdens de startdag was de spanning hoog. wie worden
onze nieuwe leiders vroeg iedereen zich wellicht af en
toen kwamen wij over de berg gestapt (Warre, Gerben,
Ward en Robbe).
Door de corona hadden we in
de plaats van een halve dag
met de leden direct al een
volledige dag vol activiteiten
kunnen uitvoeren met ons
leden. dit was een toffe kans om elkaar toch al net iets beter te
leren kennen.
Doorheen het jaar waren er leuke en vele activiteiten. Zo leerde
prinses Matthias tijdens een activiteit met prinsessen en ridders
haar passie voor make-up kennen. Terwijl de anderen ze
moestten ontvoeren en naar hun rijkdom brengen.
Ook leerden de jongens Finn, Evert en Emiel tijdens een
opdracht het glas te heffen (met water) en dit op te drinken zonder hun armen te plooien. De
kleren bleven wel niet zo heel droog maar de opdracht was wel geslaagd.
De toppers hebben dit jaar ook hun eerste dropping ervaren. Ze
werden gedropt in het mooie dorpje van Zwevegem en moestten
terug geraken in de chiro. Hier kwam wel een extra uitdaging bij
te zien! We gaven de leden een handicap en deze moestten ze
overwinnen.
Dit hebben ze succesvol uitgevoerd en ze zijn allemaal snel
terug in de chiro geraakt.
Tijdens het bootcamp van kamp Waes werden de jongens aan lastige militaire oefeningen en
teambuilding blootgesteld. Hierbij moestten ze opdrachten uitvoeren zoals zo
snel mogelijk naar de overkant van het veld kruipen. Of met hun groep zo snel
mogelijk een tractorband naar de andere kant van het veld
krijgen. Er werdt ook aan sumoworstelen gedaan met de hele
groep. Het sumoworstelen was ook wat moeilijker gemaakt
door slecht zicht (leider had een oud pak bloem gevonden).

Wat is er nodig op kamp?







Piratenkledij
Legerkledij
donkere kledij voor nachtspel
Zaklamp
Zakdoeken en mondmaskers (zeker voor elke dag een vers
mondmasker).
Fiets moet perfect inorde zijn!!!!

Kerels
YEEEEEEET KERELS
Met een krop in de keel en een lichte stress voor de komende periode, zitten we hier met
jullie 3 pater familiassen achter een schermpje om de afgelopen weken nog eens te
herbeleven.
Want wat een geweldige tweede helft van het jaar was me dat! Ondanks dat jullie maar met
5 zijn in totaal en het niet gemakkelijk is om voor zo’n aantal een spel te verzinnen, zijn we er
toch samen in geslaagd om er elke zondag iets fijns van te maken <3. Mede ook door de
vele zondagen waar we voltallig waren. Ze spreken soms van de Fantastic Four, maar jullie
zijn toch wel zeker de Fantastic Five!
Weten jullie nog die hele koude namiddag die ons leidde naar het Orveytbos? Op de
besneeuwde, Zwevegemse bergflanken haalden we daar allemaal de Seppe Smits in ons
boven en zijn we de heuvel talloze keren naar beneden gesnowboard. De valpartijen laten
we even buiten beschouwing hehe. We waren het er ook allemaal over eens dat leider
Gauthier de beste (en stoerste) snowboarder was, en Henri alleen maar kon dromen van
zo’n vakkundigheid (ge moet maar niet supporteren voor Barça…). Verder leverde deze
activiteit tot geweldig beeldmateriaal :p.
Of weet je nog die keer dat een spannende fietstocht leidde tot het Mortagnebos? Ik denk
dat we allemaal ons diploma ingenieur kunnen gaan afdwingen, want daar hebben we
samen in nog geen 5 minuten (!) foutloos een reusachtige schommel gemaakt! Echt nice dat
we daarvoor de nodige knowledge hebben.
Aangezien jullie bouwlust maar niet opraakte, besloten we de week erna om nog eens onze
technische kant boven te halen. We bouwden met sjorpalen een coole shelter om te chillen.
Daar werden de essentiële sjor vaardigheden aangeleerd die ook later van pas zouden
komen op kamp. De ene sjorring was al beter dan de andere, maar de constructie staat er
nog! En dat is het belangrijkste. Oefen thuis maar nog een beetje, want een 5 verdiepingen
hoge toren met ingebouwde BBQ, poolhouse, dinerruimte en gladiatorenarena bouwt zich
niet zelf op kamp!
Deze waren nog maar enkele hoogtepunten van de activiteiten op zondag. Om nog niet te
spreken van de easy voetbalmatchen tegen de aspi’s (met minderheid in aantal spelers
versloegen we ze telkens met minstens 100-2 ofzo… zelfs Bruno vond het gemakkelijk…
zelfs Nathan voetbalde graag...) of over de geflipte foto’s die jullie maakten tijdens ons fotospel. We krijgen spontaan goesting in het kamp als we er aan terugdenken...
Er staat jullie dus nog maar 1 ding te wachten: schrijf jullie als de wiedeweerga in voor het
kamp want we gaan er nondeju een lap op geven!
Vergeet ook niet nog eens veel reclame voor de stoofvleesavond te maken!!! Every penny
counts!
Terwijl we de tranen van het toetsenbord afvegen, zenden we jullie nog een coronaproof,
vluchtige kus!
Tot snel schetebezen xxx

Liefs,
Jullie leiders
Pro-fotograaf nam de klik
@BrunoDeClercqphotoindustries*
*all rights reserved, this image may not be
used for other reasons than personal use. Any
duplicates sold or used in a public way will be
prosecuted or fined.

PS: hier nog wat nuttige info voor dat geflipte kamp:
Benodigdheden voorkamp:
 Slaapzak (en eventueel matje)
 Gamel
 Tent (die makkelijk mee te nemen is met de fiets, geen klote smijttent van kejsjejsuaa
dus!)
 Fiets die in orde is en groot genoeg Nathan!
 Fietsslot
 Stopgerief en reserve binnenband (zorg dat het de juiste maat is!)
 Drinkbus
 Stevige trekrugzak (zorg dat je niet teveel gewicht moet meeslepen)
 Zakgeld
 een gemakkelijk zittende zwembroek (of badpak, we don’t judge #woke)
 Je goede humeur
Benodigdheden kamp:
 Legerkledij
 Gevangeniskleren
 geruite rok
 Piet Piraatkledij:
Yolan: papegaai
Colin: Stien Struis
Henri: Piet Piraat
Remi: Steven Stil
Nathan: Berend Brokkepap
Optioneel mee te nemen: 10 kg spekken (deze worden wel afgenomen en op gezamenlijke
momenten uitgedeeld, lees: zijn allemaal voor leider Bruno)
We verzamelen aan de Chiro op 9 juli 2021 om 9u ‘s morgens helemaal bepakt en bezakt.
Smot moar udder kitten al!

Aspi’s
Dag lieve Aspi’s
Wederom was het geen jaar als een ander. De Covid-19 pandemie had weer het een en
ander te zeggen over de Chirowerking. We hebben allemaal ons best gedaan om er toch
een fantastisch jaar van te maken, en tussen ons gezegd en gezwegen, da’s best goed
gelukt.
Op de volgende pagina’s vind je een memorabele terugblik van het jaar, en ook wat meer
info over ons kamp (!). Lees dus zeker alles aandachtig door, we bezorgen jullie natuurlijk
ook nog meer info via de whatsapp groep.
We kijken even terug op al onze gekke activiteiten dit jaar:
In het begin van het jaar mochten we nog enkele weken in’t echt Chiro geven. Dat hebben
we dan ook met plezier gedaan, weet je nog?
We speelden op de startdag ‘Wie is het’, en daarna wat echte chiro-classics, maar dan
Corona proof gemaakt.
Enkele weken later maakten we van de Transfo ons eigen ruimteschip om ‘Among Us’ te
spelen. Daar werd al snel duidelijk wie de meest subtiele Aspi was! ;)
Daarna speelden we de ‘7 werken van Barmhartigheid’. Jullie werden in groepen verdeeld en
in een kloosterorde gestoken. Aan de hand van de grote boeken der Barmhartigheid konden
jullie de weg (proberen) te vinden naar 7 heilige plaatsen in en rond Zwevegem. De
kloosterorde die de meeste Daden van Barmhartigheid juist kon uitvoeren, en zo het meest
punten scoorde won.
Wat een namiddag! Jullie streden tot de laatste seconde om toch maar die punten binnen te
rijgen.
Toen braken de zwarte dagen van het chirojaar aan. De Corona cijfers schoten de lucht in.
De Chiro moest weer op slot. Maar we lieten ons niet doen, absoluut niet! We zorgden voor
spelletjes die we op afstand konden spelen! We gaven een initiatie Counter-Strike, en
maakten zelfs een echte online escape-room! Gelukkig was die wat moeilijker dan die van de
dames, zo waren jullie niet in de eerste 20 minuten uit onze kamer ;). We hebben ook
ettelijke uren Risk gespeeld, online. Of toch sommigen onder ons. De enkelingen waarvan
hun gebied vrij snel veroverd was moest jammer genoeg het virtuele spelbord verlaten. We
zaten natuurlijk niet enkel achter onze computer op zondagnamiddag. We bereiden ook een
stadszoektocht voor. In Corona-proof duo’s. Met de smartphone in de hand vonden jullie
toch de weg naar het vloeibaar goud. Ook Sinterklaas lieten we niet zomaar passeren. We
vroegen de Heilige man langs te komen bij ieder van jullie, en dat deed hij met veel plezier.
Gelukkig kwam aan de duistere periode ook een eind. De chiro werd weer geopend. Alsof
we nog niet genoeg ge-Risk-ed hadden speelden we het deze keer in het echt, en met een
Twist.
Toen Dancing Dimi zijn pijltjes naar overwinnen gooide, organiseerden wij in de Chiro, het
officiële Aspi-Darts-Kampioenschap! Laat ons zeggen dat er nog werk aan de winkel is!
Enkele weken later speelden we het mega-awesome HONKBY. Thanks Jager!!!

Tussen al deze machtige activiteiten door probeerden we ook
wat geld in het laatje te halen voor ons zomerkamp. We
verkochten overheerlijke ontbijtmanden! Het Paasontbijt was
een enorm succes. Laat ons nu hopen dat we minstens
evenveel succes hebben op Pinksteren.
Weet je nog toen we zo veel mogelijk bakken onder onze
voeten probeerden te krijgen? Wie had gedacht dat Tijs de
meester in het bakstapelen ging worden?!
Of weet je nog hoe wij jullie vermorzelden in Mikado X-Treme?
Dat zal iets zijn dat wij niet snel zullen vergeten ;).
Tijdens de laatste weken van het jaar hebben we nog eens de
echte klassiekers gespeeld. Keihard en keileuk! Onze nieuwe
hobby: patattenkanonnen maken mogen we zeker ook niet links
laten liggen. Ik heb nog nooit een patat zooooo ver zien vliegen!
Een van de laatste keren namen we het op tegen Nazi-Duitsland.
Gelukkig vonden we de lanceercodes voor de atoombom net op
tijd in de klokkentoren. Wie weet wat er anders was gebeurd
tijdens Wereldoorlog 2! Goe gedaan boys.
Ziezo, na deze ietwat lange terugblik op dit jaar kunnen we nu
onze neuzen draaien richting kamp! YES.
We mogen dus op kamp. Da’s al goed nieuws, maar wat
betekent dat nu. Wat moeten jullie allemaal weten. We hopen dat
jullie na al die jaren ervaring wel al een idee hebben van wat je
moet meenemen. Als je het echt niet meer weet, vooraan is een lijstje te vinden. Dat lijstje is
natuurlijk nog niet genoeg, want jullie leiders hebben weer awesome spelletjes voorbereid
waar je ook ‘t een en ‘t ander zult voor nodig hebben:





Een witte T-shirt
Legerkleren
Een helm (liefst een brommer / moto helm of skihelm, geen fietshelm.
Voetbalschoenen en -kousen (!!!)

Dit jaar gaan we ook weer op voorkamp! Door het steeds veranderen van maatregelen is het
moeilijk om jullie nu al info mee te geven. We laten jullie zo snel mogelijk, via whatsapp en
email, weten wat jullie nodig hebben, wanneer we vertrekken en waar jullie moeten zijn.
Dit was het dan voor ons. We zien jullie snel terug!
Stevige Chirogroeten,
Simon, Pieter-Jan en Jonas

Hier nog wat kiekjes om af te sluiten x

Natuurlijk
nog de romantische date van Kimberley en
Brian! <3

Contactgegevens leiding
Sloebers
Sem Vanhemmens
Xander Herpoel
Arne Verleye
Warre Debels

sem@elektroserv.be
xander.herpoel@gmail.com
arne.verleye@sgsintpaulus.eu
warre128@gmail.com

0468/41 77 81
0470/32 46 69
0479/43 18 05
0472/99 68 34

jari.houplineee@gmail.com
wout2001@gmail.com
vanhauttearno@gmail.com
Jorre.laverge@gmail.com

0470/43 52 89
0471/05 21 00
0478/83 20 21
0471/23 11 02

simon.derveaux1@gmail.com
emile.arnout1@outlook.com
quin.vdb@gmail.com
seppe.vuylsteke1@gmail.com

0487/90 70 85
0488/ 62 26 16
0468/22 11 57
0489/10 69 76

Speelclub
Jari Houpline
Wout Seynaeve
Arno Vanhautte
Jorre Laverge
Rakkers
Simon Derveaux
Emile Arnout
Quin Van den Broucke
Seppe Vuylsteke
Toppers
Gerben Lernout
Warre Vandecasteele
Ward Lernout
Robbe Dewachter

gerben-lernout@telenet.be
warre.vandecasteele@telenet.be
lernoutward@gmail.com
roobe.dewachter@gmail.com

0473/63 82 54
0496/69 21 14
0473/76 67 16
0495/22 06 04

Kerels
Cédric Castel
Gauthier Bouckaert
Bruno De Clerq

c3c.castel@gmail.com
0496/32 90 14
gauthier.bouckaert22@gmail.com 0491/52 50 11
declercq.bruno1@gmail.com
0498/24 02 00

Aspi’s
Pieter-Jan Dessein
Simon Dejaeghere
Jonas Buysens

Pieter-jan.dessein@outlook.com

simozza1@gmail.com
jonas.buysens@outlook.com

0470/04 76 10
0496/80 03 41
0478/70 79 39

