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Voorwoord Volwassen Begeleider (VB)  

Eindelijk is het zover en mogen we weer corona-vrij Chiro geven… en dat het hoogtijd was, 
is meer dan eens duidelijk gebleken in tal van onderzoeken, het één al serieuzer dan het 
ander.   Meer dan ooit voorheen is gebleken hoezeer vriendschap en fysiek contact 
belangrijk was en is voor kinderen en jongeren… niet de Zoom-sessie, het face-timen, het 
videochatten…maar het daadwerkelijk samen kunnen zijn met vrienden, het samen spelen, 
sporten, onnozel doen…  dat was voor bijna al onze leden en hun leeftijdsgenoten prioriteit 
nummer één. 
 
  Vandaar ook de opluchting dat zoveel beperkende maatregelen wegvielen, dat zoveel 
meer kan en mag, zonder maskers, afstand, verboden dit, niet toegelaten dat… maar 
opnieuw kind, puber, tiener mogen en kunnen zijn zoals het hoort… kei-vet !  

 
 In tegenstelling tot vele generatiegenoten van onze leden in het niet zo ver 
verwijderde deel van Europa waar andermaal het zo vaak beloofde “nooit meer oorlog” loze 
woorden blijken te zijn en vele dromen aan flarden worden geschoten – letterlijk en figuurlijk 
– mogen onze Chiromannen opnieuw ten volle jong zijn en zorgeloos genieten van hun kind-
zijn.    We zijn dan ook super content dat we daar opnieuw een super climax kunnen aan 
vastkoppelen en dit over nauwelijks een vijftigtal dagen : het zomerkamp !!! 
 
  Het zou EN voor alle leden En voor de leiding EN de entourage rondom onze werking 
dan ook een beloning zijn te mogen vaststellen dat alle leden dit jaar mee zouden gaan op 
kamp dus mama’s en papa’s – al dan niet plus : overtuig jezelf dat je oogappel zich rot zal 
amuseren, al zal die inderdaad wel af en toe een beetje iemand missen,   motiveer zoonlief 
om zich in te schrijven ook al ben je zelf minder zelfzeker dan die kleine zelf… het zou voor 
allen die het jaar rond aan een zo goed mogelijk werking meehelpen, een teken van 
appreciatie en ondersteuning zijn, om maar te zwijgen van het kostenplaatje om alles rond te 
krijgen… met hoe meer we zijn, hoe voordeliger we de steeds maar stijgende kosten per lid 
kunnen laag houden. 
 
   Markeer ook niet alleen het kamp in de agenda maar pin alvast ook 28 augustus vast 
als de dag dat je andermaal de betere BBQ van Zwevegem en omstreken mochten leren 
(her)ontdekken… en zeker ook zaterdag 1 oktober want dan vieren we ons 65-jarig bestaand  
sedert de doorstart van Chiro in Zwevegem anno 1957… meer info wordt jullie zeker tijdig 
bezorgd maar er zou een receptie aan vasthangen alsook een klein feestje voor ieder die 
ooit leiding gaf (ook al was dat in de periode 1938-1956)… 
 
  Bij deze ook een dikke proficiat aan alle leden die hun eerste communie of vormsel/ 
lentefeest mochten vieren alsook een welgemeend SUCCES aan alle studenten die straks 
aan de “wedstrijden” aka examens mogen beginnen.   Het wordt nog even doorbijten maar 
weet dat daarna volgt waar je al het ganse jaar naar verlangt : het kamp !!! 
 
 Een stevig Chirovuistje, 
 Jan – volwassen begeleider 
 
 #Chiro Rocks 

 



Kampinfo Oudsbergen 2022 (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 6 juli tussen 
18 en 20 uur. 

 
 
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 
 Je uniform heb je natuurlijk aan bij het vertrek 

Gelieve alle kledij te naamtekenen. 
 
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 

Zie tekstje van je afdeling verder in het kabatje 
 

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 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. 

 Woensdag 6 juli 

Aspi’s spreken af aan de Chiro om 9u30 ‘s morgens op 6 juli in volledig uniform 
met perfecte fiets en alle benodigdheden hierboven vermeld. 

 Donderdag 7 juli 
De Kerels worden om 8u30 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. 

 Maandag 11 juli 

De Rakkers 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 de kampplaats sporen. De leden nemen een lunch en een drankje 
mee op de trein. Ieder lid moet een mondmasker meehebben op de trein. 

Voor de Toppers: zie eigen tekstje. 

 

 

 



 Vrijdag 15 juli 

De sloebers en speelclub worden om 12u15 stipt verwacht aan de voorkant 
van het station in Kortrijk. Daar zullen we per trein naar de kampplaats sporen. 
De leden nemen een lunch en een drankje mee op de trein. 

5. Aankomst te Zwevegem: Donderdag 21 juli 
 
We keren met de bus terug naar huis. Jullie mogen ons op 21 juli in Zwevegem aan 
de chirolokalen (Ellestraat) verwachten.  
 
Rond 16 uur mogen jullie ons verwachten. Hou op de dag zelf zeker onze 
facebookpagina in de gaten voor updates over het aankomstuur. 

 
6. Verblijf 

 

Ons kampadres: 

 Chirojongens ’t Axent, Zwevegem 
 T.A.V………………………….. (naam) 
 ………………………………….. (afdeling) 
 Dreefstraat 22  
 3670 Meeuwen-Gruitrode 

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 het is handiger als deze al meegenomen worden van thuis. 

Mocht het nodig zijn om ons te bereiken – maar alleen bij hoogdringendheid – kan je 
ons bellen op 0478/70 79 39 (hoofdleider Jonas), 0487/90 70 85 (hoofdleider Simon) 
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! 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) 
- William Verborgh 
- Karl De Praeter 
- Eva Defraeye 
- Pieter-Jan Dessein 
- Tim Vanlede 
- Mathias Lazou 

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.  



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.  

Groepsindeling Familiedag met thema: WK voetbal 2022 

Zorg voor (sportieve) kledij die past bij het aan jou toegewezen land: 

België    
 

Brazilië   
Lennert Verscheure SLO  Loïc Vandemeulebroeke SLO  
Luka Ristic SLO  Henri De Langhe SLO  
Mathis Beunens SLO  Cyl  Vandenbroucke SP  
Jules Vandecasteele SP  Tiebe Matton SP  
Jaycee Kabongo SP  Oliver De Grave SP  
Thomas Wallyn RA  Arno Vanhautte RA  
Loïc Vandecasteele RA  Ibe Lust RA  
Miel D'haene RA  Thor De Grave RA  
Kyan Waelkens TO  Kaleab Vandemeulebroeke TO  
Tijn Laverge TO  Matteo Desmet TO  
Raf Baert TO  Julien Vanoverbeke KE  
Senne Strobbe KE  Milo Mestdagh KE  
Mathias Hots KE  Yolan Vanherpe AS  
Lucas Lema AS  Remi Desmet AS  
Thijs Amez AS     

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Duitsland     Frankrijk    
Lucas Vangheluwe SLO  Henri Verlinden SLO  
Cas Deleersnijder SLO  Mauro Hillewaere SLO  
Arthur  Dewilde SLO  Elias Berlez SLO  
Lars Moenens SP  Leon Van Renterghem SP  
Corneel Dochy SP  Jianni Grzesiak SP  
Lowie Vanherweghe RA  Jakob Vantomme RA  
Kobe Mestdagh RA  Lowie Van Rompaey RA  
Jonas Declercq RA  Robbe Dewachter RA  
Arno Vantomme TO  Seppe Vuylsteke TO  
Sam Holvoet TO  Stan Igodt TO  
Viktor Vantieghem KE  Finn Vanwynsberghe KE  
Niels D'Heyghere KE  Wout Seynaeve KE  
Alexander Verhaeghe AS  Ilias Neirynck KE  
Bruno De Clercq AS  Siemen Laverge AS  
    Benjamin Amelinck AS  

Mexico     Nederland    
Miel Roobrouck SLO  Casey Six SLO  
Emiel Bourgeois SLO  Nayoh Bruneel SLO  
Juul Vandezande SP  Nand Vanneste SP  
Siebe Lorenz SP  Morris Louagie SP  
Lars Bourgois SP  Senne Braem SP  
Simon Vandemeulebroecke RA  Roel Vandenbogaerde RA  
Sam Gielen RA  Jasper Goosens RA  
Louis Amelinck RA  Warre Ballekens RA  
Lowie Lema TO  Leonard Van Neste TO  
Stan Bauters TO  Maarten Bruneel TO  
Louis Tienpont KE  Emiel Van Rompaey KE  
Ide Evert KE  Simon Derveaux KE  
Henri Mestdag AS  Nathan Platteau AS  
Emile Arnout AS  Emile Baert AS  

Portugal     Spanje    
Maxim Van Houcke SLO  Owen Vanneste SLO  
Louis De Langhe SLO  Lionel Dochy SLO  
Alexander Wallyn SP  Leon Bruneel SLO  
Ade Lust SP  Cisse Strobbe SP  
Niel Cuypers SP  Louis Ergo SP  
Vincenth Vandenbroucke RA  Elias Vanneste RA  
Ward Lernout RA  Arne Van Houcke RA  
Thibeau Coussement RA  Pelle Desmet RA  
Sem Vanhemmens TO  Thomas Vanwijnsberghe TO  
Warre Debels TO  Jari Houpline TO  
Warre Vandecasteele KE  Storr Vanwynsberghe KE  
Zidane Marreel KE  Joren Rollez KE  
Vic Van Den Broecke AS  Lander Vuylsteke AS  
Joren Herman AS  Xander Herpoel AS  



Sloebers 
Beste sloebers 
 
Wat een jaar was mij dat zeg! 
Jullie zijn geëvolueerd van sloeber naar uitstekende speurneuzen, sterke soldaten, stevige 
brandweermannen en ga zo maar door. 

Het jaar begonnen we met een oproep van de superheldengemeenschap. Ze vroegen onze 
hulp om de snode plannen van een toen nog onbekende slechterik te stoppen. En of we er 
goed in waren! 

De week erna kregen we te horen dat de elektriciteit in Zwevegem het niet meer deed. Na 
helse puzzels en raadsels op te lossen in de oude Zwevegemse elektriciteitscentrale kregen 
we gelukkig weer stroom! 
Als er niet al genoeg drama was merkten we ook op dat de NMBS ook in problemen zat. 
Iemand had hun sporen gestolen en ze vroegen aan ons of wij die sporen terug konden 
leggen op de juiste locatie zodat de treinen van 19 uur zeker terug konden vertrekken. 
Gelukkig is dat ons gelukt!  

Enkele weken erna kregen we een brief waarop stond dat de brandweerlui van Zwevegem 
een beetje onderbemand is geraakt de laatste jaren. De sloebers aarzelden geen seconde 
en na een kort maar krachtige brandweeropleiding  werden onze sloebers sterke 
brandweermannen. 

Een paar weken erna kregen we hoog bezoek. Sinterklaas! De leiders waren wel eens 
benieuwd welke sloebers eventueel de roe zouden krijgen door stout gedrag. Maar de 
leiders zagen dat het goed was en dat alle sloebers heel het jaar heel flink waren. Goed 
gedaan sloebers! 

Zoals iedereen in Zwevegem ondertussen weet dat de sloebers heel goed de kaart kunnen 
lezen kregen we op de laatste zondag van 2021 weer een kaart onder onze voeten 
geschoven. Deze keer ging het over de zoektocht naar de heilige graal. Eerst keken we voor 
sterke wapens, sterke schilden en dan trokken we er op af! Zoals je wel zou verwachten 
hebben de sloebers door prima speurwerk en teamwork de zoektocht kunnen afronden door 
de heilige graal te kunnen bemachtigen!  

 

Het jaar 2022 starten we door wat hulp door onze aspi’s maar ze wisten ons te vertellen dat 
jullie ook even flink waren en dat jullie opnieuw zeer goed meespeelden.  
2022 werd goed gestart bij ons! Aan de hand van puzzelstukken konden we een schatkaart 
maken! Gelukkig was die juist en wees ze ons recht naar de schat. 
De week erna was het wat regenachtig dus vulden we onze tijd met wat spelletjes in onze 
lokalen. Hockey, katje muur, … 

Ondertussen hadden wij ook gehoord dat er een oorlog gestart is in Oekraïne. Wij kregen 
toen ook een berichtje van het Belgische leger dat we op een geheime missie moesten gaan 
om ons helemaal op te leren als een echte soldaat. Deze geheime missie ging door in het 
Orveytbos en wat zijn jullie ondertussen sterkte en sluwe soldaten geworden!  

Enkele weken erna kregen we opnieuw een bericht van het Belgische leger. Het Oekraïense 
leger had het probleem dat de munitie op begon te raken. Gelukkig konden de sloebers van 
Chiro Zwevegem er voor zorgen dat de kogels veilig toekwamen. Het jaar sloten we af met 
waterpret. Door het warme weer konden jullie opdrachtjes doen voor waterballonnen te 



kunnen kopen. Jullie bewezen dat jullie echte waterratten zijn die alles zouden doen voor 
een waterballon.  

Buiten de algemene benodigdheden voor het kamp (zie 
checklist kampinfo), moeten de sloebers ook dit nog 
meehebben: 

● Camouflage/legerkledij 
● Gamel 
● Favoriete knuffel 
● Enveloppe(s) met gewenste adressen op 
● Zonnecrème 
● Pet/hoedje 
● Paars lintje aan de ‘buzze’ 

 

Bij vertrek op 15 juli moeten jullie meehebben: 

● Chiro uniform aan 
● Rugzakje met lunch en een drankje 
● Eventueel een vieruurtje 
● Goed humeur 

 

Nog enkele mooie kiekjes om af te sluiten: 

 

 

 

 

 

 



Speelclub 
Dag allerliefste speelclubbers 

 

Wat was dit chirojaar toch alweer een geslaagd jaar vol hoogtepunten! Over de avonturen op 
de zondagnamiddagen in de Ellestraat kunnen we alvast boeken schrijven. Helaas zijn de 
komende zondagen dan ook de laatste. Maar dat betekent natuurlijk dat ons kamp dichterbij 
komt!!! Wij als speelclubleiders kijken er alvast naar uit, jullie toch ook hé  . Er is niets 
beter dan samen ravotten op een prachtige kampplaats. 

Voor we op kamp vertrekken, zullen we nog snel even terugblikken op die geweldige 
avonturen van het voorbije jaar. 

Op het begin van het jaar vertelden we jullie over een boze gummybeer genaamd 
‘Gumbaldo’. Hij had ons vertelt over zijn snode plannen met de Chiro. Hiervoor hebben we 
jullie kunnen inschakelen om deze gummybeer eens aan te pakken. Na het voltooien van 
enkele opdrachten kregen jullie het nodige materiaal en info om hem een lesje te leren! Op 
het einde van de namiddag kwam hij dan ook effectief langs om vernieling te zaaien. 
Gelukkig hadden jullie elk een blaaspijp bemachtigd en was hij in een haverklap 
uitgeschakeld! 1-0 voor de speelclub, HOEZEE!!! Trouwens, nog iemand die vond dat 
Gumbaldo heel veel op leider Jager leek? 

Als speelclubber kan je al eens een stapje zetten en een activiteit op verplaatsing doen. 
Daarom namen we jullie mee naar een plaats waar opnieuw jullie hulp dringend nodig was. 
We hadden vernomen dat er geen elektriciteit meer was in Transfo Zwevegem! Gelukkig 
konden julllie als lokale helden genoeg batterijen 
verzamelen en het probleem oplossen. Daarna 
ontspanden we even op het speelpleintje om onze eigen 
batterijen eens op te laden! 

Dit was slechts maar een van de leuke verplaatsingen 
die we gedaan hebben. We mogen natuurlijk ook het 
roodkapje blauwkapje spel niet vergeten in het rietveld! 
Of het gemengd spel met de meisjes! Plots waren er een 
paar iets meer verlegen, maar jullie hebben het 
overleefd.   

Een van de hoogtepunten was voor ons ongetwijfeld de 
wieltjesdag. Vol enthousiasme kwamen jullie door de 
groene poort met de snelle bolides van thuis. Vooral 
Nand stal de show met zijn go-car die misschien ook 
geschikt is om mee te doen in een Formule 1 race! We 
daagden jullie dan ook uit om in het park van Zwevegem 
– het circuit van de dag – tijdritjes de doen. Daar blonk 
Alexander toch wel ferm bovenuit, hij ging zelf sneller 
dan leider Lucas! Misschien moet hij eens gaan 
aankloppen bij Ferrari voor een contractje  .  

 

Nu op naar het kamp! Op de volgende pagina vinden jullie meer praktische info: 



Buiten de algemene benodigdheden voor het 
kamp (zie checklist kampinfo), moeten de 
speelclubbers ook dit nog meehebben: 

● Camouflage/legerkledij 
● Favoriete knuffel 
● Enveloppe(s) met gewenste adressen 

op 
● Zonnecrème 
● Pet/hoedje 
● Geel lintje aan de ‘buzze’ 

 
Gelieve zoveel mogelijk te naamtekenen! 
 

Bij vertrek op 15 juli moeten jullie meehebben: 

● Chiro uniform aan 
● Rugzakje met lunch en een drankje 
● Eventueel een vieruurtje 

● Goed humeur   
 

Hopelijk gaan jullie allemaal mee op kamp!!! Wij 
hebben er al veel zin in. 

Vele groetjes van jullie leiders 

Gauthier, Simon, Lucas en Gerben 

 

 

 



Rakkers 
Dag rakkertjes en ouders! 

Wat vliegt de tijd toch voorbij als je u amuseert, het lijkt nog als de dag van gisteren dat we 
aan het chirojaar begonnen op de startdag. Maar toch zit het jaar er bijna op en vertrekken 
we over ongeveer anderhalve maand op kamp! Voor we daar beland zijn kijken we eerst nog 
eens terug op het afgelopen chirojaar. 

Toen het jaar begon kwam een bepaalde ziekte genaamd corona nog regelmatig in het 
nieuws, gelukkig bleven we gespaard van zware maatregelen en konden we buiten het 
dragen van mondmaskers eindelijk nog eens genieten van een normaal chirojaar. We 
konden dus eindelijk weer elke zondag ravotten! We begonnen het jaar direct met enkele 
krachtmetingen door onder meer te kijken wie de slimste rakker was in een spelletje 
Mastermind, of we zochten de beste veroveraars in de klassieker: Capture the flag.  

Maar waar we vorig semester natuurlijk allemaal naar uitkeken was het rakkerweekend. 
Eindelijk nog eens een weekendje weg van de ouders ; ) Iedereen was natuurlijk benieuwd 
waar we dit jaar gingen verblijven en uiteindelijk werd het Stasegem. Aangekomen in de 
chiro van Stasegem (met dank aan de ouders van Miel!) vlogen we er direct in om in het 
donker de gavers onveilig te maken in ons eerste avondspel. De volgende ochtend was het 
tijd voor een wandeling in de gavers terwijl we uitvochten wie er in de middag gedoopt ging 
worden. Gelukkig werden alle rakkers gespaard (wat het komend kamp misschien anders zal 
zijn : ) ) Het spetterend weekend eindigen deden we met de eeuwenoude klassieker: kom in 
de kring en een horrorverhaaltje van leider Robbe. 

Na het Chiro weekend konden we er weer invliegen met onder meer Clash of Clans of 
speelden we Cluedo met een mol. Het ging zeer snel of voor we het wisten stond de sint 
voor onze deur. Hij bracht voor iedereen wat lekkers en, alhoewel er hier en daar wel eens 
een opmerking gegeven werd door de sint, bracht hij vooral het nieuws dat iedereen flink 
was!  Na de sint kwam het nieuwe jaar heel snel en was het aan de aspi’s om ons eventjes 
over te nemen. Gelukkig was het met hen (bijna) even leuk als bij ons. 

Maar zeer lang moest je ons niet missen want in februari stonden we weer klaar om jullie 
nog voor de rest van het chirojaar te vergezellen, alhoewel corona nog één keer en hopelijk 
voor de laatste keer de boosdoener was, werd het jaar weer goed ingezet. De rakkers 
moesten verschillende sporten spelen maar dat terwijl ze vastgebonden werden per twee, 
iets wat voor vele heel moeilijk ging. Vervolgens volgde er nog een hoogdag, het was tijd om 
de meisjes te gaan bezoeken! Iedereen moest eerst zijn vriendinnetje vinden om vervolgens 
uit te maken wie nu het beste koppeltje was. Bij sommigen waren er zichtbaar wat vlindertjes 
van de partij ; ). De volgende zondag moesten een aantal rakkers proberen met de helikopter 
te vluchten uit de gevangenis zonder dat de politie hen kon arresteren. Ook speelden we de 
slag om Brussel waar ze zoveel mogelijk delen van Brussel moesten veroveren. 

Samen met de rakkers gingen we ook eens gaan kijken naar de eerste ploeg van Zwevegem 
Sport die een mooie overwinning behaalde en waar de rakkers eens konden genieten van 
gratis chips en een drankje. Toen het eindelijk wat warmer werd was het tijd om eindelijk de 
waterspelletjes boven te halen, in verschillende mini-spelletjes moesten de rakkers uitmaken 
welk team het best kon schieten met water. Sommigen kwamen er wat natter buiten dan 
andere. Maar zoals altijd betekend de komst van de zomer ook dat het chirojaar er bijna op 
zit : ( gelukkig sluiten we af met de leukste 10 dagen van het jaar! 

 

 



Zoals gezegd vertrekken jullie dus al op 11 juli. Ook slapen jullie vanaf de Rakkers in tenten en niet 
meer in een lokaal binnen. Bovendien gaan jullie niet meer op dagtocht maar wordt het een 
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 
 Een 3 of 4 persoonstentje om 1 nacht in te slapen, probeer onderling overeen te komen wie 

bij wie ligt en als jullie er niet uit raken dan zullen de leiders voor een verdeling zorgen. 
 Zwemkledij 
 Een goeie zaklamp voor in de tent 

 
Voor het kamp zelf zouden we ook vragen om het volgende mee te nemen: 

 Camouflage/legerkledij 
 Foute fitness kledij 
 Dokterkledij 
 Kledij die heel vuil mag zijn 
 Kledij voor familiedag 

 
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! 

Vele groetjes de rakkerleiding 

Simon, Ward, Arno en Robbe 

 

 



Toppers 
Dag beste toppertjes, 

 

Wat was ons dat weer een jaartje vol plezier, grappen en grollen. Het is misschien al 
efkes geleden maar het eerste semester was er eentje om niet te vergeten. Zo 
speelden we goldrush als eerste activiteit, waarbij het doel was zoveel mogelijk goud 
te bezitten (klinkt logisch, maar zo makkelijk was het niet!!).Ook de epische 
hockeywedstrijden tegen de kerels die we telkens met gemak “wonnen” waren een 
hoogtepunt. Of die ene keer waarbij iedereen zijn innerlijke grootgrondbezitter moest 
naar boven halen, bij het Zwevegem Real Estate-spel!!! Maar bon, omdat die 
herinneringen al wat verder zitten, zullen we vooral eens het fantastische tweede 
semester overlopen!!  

Na stevig het nieuwjaar gevierd te hebben konden we er weer helemaal invliegen 
met onze Chiro-werking. Spijtig genoeg had een deel van de leiding nog examens en 
had het andere deel nood aan wat rust tijdens de wintermaanden. De Aspi’s namen 
dan ook met plezier even de werking over. Spijtig genoeg was er nog zoiets als 
Corona, die de week erna gelukkig voor de laatste keer roet in het eten smeet. De 
week erna namen de Aspi’s nog een laatste maal de leiding over. Na deze 
waarschijnlijk maar matig leuke weken, stonden jullie échte leiders er weer helemaal 
klaar voor. We begonnen met een fantastische Mario-kart sessie, waarmee we het 
park achter de Chiro en de Frankrijklaan volledig onveilig maakten. Doorheen dit 
volledig over-the-top parcour, waarbij de leiders natuurlijk zich ook nog eens konden 
bewijzen, zagen er veel de grond. De week erna besloten we even kennis te gaan 
maken met de tippers. Wat begon met rode wangen, veel euhs en ongemakkelijke 
gesprekken, eindigde in veel enthousiasme, gelach en bij sommige toch wel wat 
verliefde blikken!!! We zagen de ware players in onze toppers naar boven komen ( 
nietwaar T. en M.?). We hadden echter heel wat anders van A. verwacht die tijdens 
de gewone werkingen maar al te graag eens zijn mond open trekt, maar nu toch een 
beetje beschaamd langs de kant stond. De week erna speelden we Cluedo over heel 
Zwevegem, dat onze toppers als verantwoordelijke fietsers maar al te goed konden 
oplossen!! Al kunnen we toch wel nog wat onze timing van op tijd terugkeren werken 
hé boys? Zoals elk jaar moeten we als toppers ook geld weten te verzamelen om 
onze mega coole tweedaagse vol waanzinnige activiteiten mee te vullen. We 
besloten dit jaar een snoepverkoop te doen. Het was een zonnige zondagnamiddag 
en met Kuurne-Brussel-Kuurne in het vooruitzicht begonnen we er meteen aan. Wat 
kwamen we naast de winnaar van de koers die we met z’n allen vol enthousiasme 
aanriepen te weten? T. heeft zijn verborgen talent als topverkoper naar boven 
gehaald en verkocht evenveel als de rest van de toppers samen!! Wat een avontuur 
was die namiddag weer (zie ons nog tsjoolen met de auto…). Uiteindelijk konden we 
samen al een derde van onze volledige voorraad verkopen en zetten we samen weer 
een stap dichter naar een megafantastischsuperdeluxezwaarnice kamp!!! De 
volgende zondag speelden we een klassieke counterstrike, al hadden sommige wat 
minder zin om te lopen ( nietwaar R.?). Zeg herinneren jullie nog die rat tijdens het 
jachtseizoen? Die lag er al een tijdje denk ik, konden we toch afleiden van Stijn zijn 
foto… Of het 90 opdrachten-spel de week erna, waarbij iedereen elkaar ten huwelijk 



vroeg en dit nadien gevierd werd in het restaurant die we zelf nabouwden (incluis 
tafelkleed natuurlijk). De sneukeltocht de week erna was ook weer een topeditie (al 
maakten we vooral zelf de sfeer). De namiddag sloten we af in 21-en dat toch menig 
minuten na vertrektijd pas eindigde in het plot dat K. 10 ballen naar zijn gat kreeg 
geschoten. We hebben alvast zeer veel zin in het kamp! En laten we het kleine 
voorkamp niet vergeten ter vervanging van het weekend!! Vergeet alvast jullie goed 
humeur niet mee te nemen op kamp (een deftige fietsconditie ook niet)!!!!! We sluiten 
graag af met een paar prachtige foto’s van het jaar!! 

                                              

 

                                                          

 



Kerels 
Dag lieve Kerels 

Het Chiro jaar is nu bijna ten einde ☹ en gelukkig nog niet helemaal want het leukste 
moet nog komen… inderdaad: het kamp! 

Na een korte break tijdens de kerstvakantie en de daarbij horende extra feest kilo’s, 
begon het bij de Kerels toch weer te kriebelen om opnieuw ‘s zondags actief bezig te 
zijn. Jammer genoeg kregen ze slecht nieuws, hun liefste leiders hadden namelijk 
examens en zaten van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat in hun boeken, wat een 
nerds. Misschien moeten sommige kerels hier wel een 
voorbeeld aan nemen (hé, J.V.). Na deze saaie weken, hernam 
het leven weer zijn gewone loop, ‘s zondags speelden de 
Kerels knotsgekke spelletjes waarna de leiding hen verwende 
met een luxe vieruurtje zodat de calorieën netjes weer 
aangevuld werden. Zo hebben we het jachtseizoen gespeeld 
waar M.M zo zijn best deed dat hij niet meer op zijn benen kon 
staan! De uitstap naar het trampoline park in Kortrijk zullen we 
ook alvast niet rap vergeten. Maar dit zorgeloze leventje bleek 
maar van korte duur, want daar kwam alweer het volgende 
event aan, de STOOFVLEESAVOND. Wat voor een top editie werd het weer. Dikke 
merci voor jullie hulp Kerels , zonder jullie was het niet mogelijk geweest. Dit harde 
werk was natuurlijk voor niets want jullie beloning volg nog op kamp. Na dit 
hoogtepunt van volgde er jammer genoeg een dieptepunt, er was opnieuw geen 
chiro aangezien de leiding van de Chirojongens op teambuilding 
waren met de leiding van Chiromeisjes Nele :(. Gelukkig was dit 
maar 1 weekend en de volgende zondag klonk er weer vrolijk jolijt 
uit het Kerel lokaal waar we het grote ronde van Vlaanderen spel 
hebben gespeeld. Jullie fietsten bijna even goed als Wout van 
Aert. We hebben ook veel nieuwe vrienden gemaakt op omegle 
waar J.H vooral goed scoorde bij de jongens x. In de 
paasvakantie werd er jammer genoeg geen werking gegeven 
door de feestdagen en het kampverkenningsweekend waarin de 
leiding eens gaat kijken naar de kampplaats. Bij deze kunnen we 
vol overtuiging zeggen dat het een top kampplaats wordt. Meer 
info over het kamp volg straks. Gelukkig is het jaar nog niet voorbij. Zo hebben we 
Call of Duty gespeeld om in thema te blijven met Rusland en Oekraïne. We hebben 
ook een bezoekje gebracht aan de meisjeschiro om gemengde spelletjes te spelen 
(bah meisjes). Jullie hebben ook genoten van het 
prachtige weer op de sneukeltocht behalve M.H 
die heel de tijd aan het zagen was…  

Zo, het was toch weer al de moeite dit 
werkingsjaar, bedankt aan alle Kerels voor jullie 
inzet en aan alle ouders om hun Kerel op tijd 
wakker te maken de zondag. Er zullen nog enkele 
mooie zondagen volgen die dan uiteindelijk zullen 



leiden tot het summum van het werkingsjaar, het KAMP. Over dit kamp zullen we nu 
wat extra info geven. 

Kamp informatie: Bij de kerels is het de gewoonte dat er met de fiets naar de 
kampplaats gereden wordt, aangezien het dit jaar een heel verre kampplaats is wat 
toch wel enkele km’s fietsen is, zullen we ook dit jaar op voorkamp gaan en dus 
vroeger vertrekken. Dit jaar worden de kerels op 7 juli in de Chiro verwacht in perfect 
uniform en met een fiets in perfecte staat om 8u30. Naast fietsen zullen er ook 
allerhande leuke activiteiten gepland worden. Natuurlijk dient niet alle bagage 
meegenomen te worden op voorkamp. Het hoofddeel van de bagage moet je 
meenemen als we vertrekken op voorkamp en dit wordt dan meegegeven met de 
camion. In wat volgt zullen we extra info geven over welke bagage je nog even aan 
de kant moet leggen omdat die mee moet op voorkamp. 21 juli keren we dan terug 
met de bus naar de Chiro en kan u uw Kerel moe maar voldaan komen ophalen. 

Benodigdheden voorkamp: 

 Fiets (in perfecte staat) + 1 extra binnenband en stopgerief + slot 
 Drinkfles  
 Pet + zonnebril 
 Zonnecrème  
 Tent (geen smijttent) spreek af onder elkaar dat je per 3 of 4 in een tent slaapt. 
 Gamelle + bestek 
 Gasvuur (spreek ook af onder elkaar. Probeer 1 gasvuurtje per tent mee te 

hebben). 
 Extra matje (liefst een dun matje zodat je niet veel extra gewicht moet dragen. 

Of als je een echte chiroman bent kan je gewoon op het gras slapen) 
 Slaapzak 
 Witte polo 
 Tandenborstel 
 Zwemgerief 
 Indien mogelijk fietszakken 
 Identiteitskaart 
 Een zakcentje 
 Lunch voor de eerste dag 
 Dunne handschoenen + bivakmuts 
 Kampeerstoel 
 Frisse benen want we zullen veel fietsen x 

Aangezien toch wel redelijk wat fietsen is, gelukkig gespreid over meerdere dagen 
raden wij aan om geen onnodige dingen mee te nemen en ook niet te overdrijven 
met kledij en dergelijke. 

Benodigdheden kamp: 

 Donkere kledij 
 Kleren die kapot mogen (lange broek) 
 Legerkledij 



Aspi’s 
Eindeliijk… 

EINDELIJK IS HET DAAR WEER, HET KAAAAAAMP!!! 

Voor sommigen onder jullie het laatste kamp als lid (spannend), voor de anderen het 
voorlaatste. We gaan er allemaal samen een fantatisch kamp met gloednieuwe 
herinneringen van maken. We kunnen blijven dromen over de zomer die komt, maar toch 
voorzien we een momentje om eens terug te denken aan de momenten die zijn gepasseerd. 

Het eerste dat door onze gedachten spookt is onze super mega coole de max buzz buzz fuif, 
genaamd Cocktailbal. Als leiding konden we rekenen op de hulp van jullie. We zijn heel fier 
met het resultaat van de avond. Iedereen heeft zich gesmeten en samen brachten we alles 
naar een goed eind. Nogmaals een shoutout naar onze sloebers N. en A. . De prins van 
Jordanië zou trots zijn op zo’n scammers.  

Naast het gefeest, hebben we vaak ook sportieve namiddagen beleefd.  

Als men kijkt naar de conditie in de chiro, weet iedereen dat we er met kop en schouders 
boven uitstteken. We renden, vlogen, vielen en we gingen door.  

Een moment om niet snel te vergeten was onze legandarische hockey match aan de Aldi.  

Wat rustig begon, liep al snel uit op een streekderby. Het ene team welliswaar minder sterk 
dan het andere, maar niemand liet zich doen. L.L. had zelf een extra accessoire, the masked 
hockeyer! 

NEEM ALSTUBLIEFT DIE SPORTIEVE ATTITUDE  MEE IN JULLIE VALIES 

(de match tegen de leiding jwz.)  

Maar ook als toekomstige leiders droegen jullie jullie steentje bij begin dit jaar. Jullie namen 
met verf de rol van leider in handen en sommige leden kunnen niet wachten tot kamp 
hebben we gehoord!! We verlangen al tot volgend jaar tot jullie aan onze zijde zullen staan, 
TOPTEAM! 

Natuurlijk wacht er ons eerst nog een geschift kamp vol originele spelletjes, memorabele 
herinneringen en vooral een ziekchille groep waarmee wij als leiders zoveel mogelijk tijd mee 
willen doorbrengen ( oooooooo meligggg, bijna even melig als H.M. en M.Q.). 

Bij deze een kleine opsomming van enkele memorabele momenten doorheen het jaar:  

 

 Op het vlak van liefde heeft E. zich van zijn beste kant laten zien. Door zijn wilde 
blonde haren was ieder meisje (of jongens) op slag verliefd (3!!!!!!!!) CUTIE. 

 
Ook de andere aspi’s hebben getoond dat ze ware romantici zijn. Ouders, wees gerust we 

besparen jullie de details.  
 
 In een jonge bende zoals de aspi’s heeft muziek een dagelijkse invloed op hun leven. 

Twee aspiranten van ons hebben zich dan ook verder ontplooid tot echte muzikanten  
(Boys geniet ervan het is reclame voor de andere ouders die dit lezen) 
NAMELIJK 

DE MENZ!!!!!  

We zijn trots op jullie prestaties en hopen dat jullie uw instrumenten meenemen op kamp.  



BENODIGDHEDEN VOOR KAMP 

Op kamp zelf: 

- Marginale kleren (hoe marginaler, hoe beter; let op: vapes zijn hierbij niet inbegrepen 
L.V.!) 

- Familiedagkleren: zie einde kabatje welke knotsgekke kleren je dit jaar moet 
meedoen 

- legerkledij 

De rest heb je hopelijk al mee op voorkamp 

Op voorkamp: 

- een perfect werkende fiets (goede remmen, voorlicht, achterlicht etc.) 
- zwemkledij 
- hawaiaanse kleren 
- kledij voor 5 dagen (maar overdrijf niet, een tshirt kan je makkelijk 3 dagen aandoen, 

vooral niet te veel vuile onderbroeken  , moet ook meekunnen op de fiets!) 
- gamel en drinkbus 
- tentje per 3 of 4  onderling af te spreken! 
- Goed humeur 
- Matje en slaapzak 
- Lunch voor 6 juli smiddags 
- Summerbody (begin er reeds nu al aan te werken!) 

Als er nog extra benodigdheden zijn die we vergaten, laten we dit nog weten. 

 

Voorkamp: 

In verband met ons knotsgekke voorkamp: 

We spreken af aan de chiro om 9u30 smorgens op 6 juli in volledig uniform met perfecte fiets 
en alle benodigdheden hierboven vermeld.  

That’s all you need to know    

 

Wij kijken al enorm uit naar het (voor)kamp om legandarische momenten beleven met jullie! 

 

Liefs 

Jullie leidertjes 

Bruno Xander en Emile  

Xxx 

 

Ps: vergeet jullie 
jaaropdracht niet!! Ik denk 
dat er nog een aantal goed 
hun best moeten doen…    



Contactgegevens leiding 
Sloebers 

Jonas Buysens jonas.buysens@outlook.com 0478/70 79 39 
Arne Verleye arne.verleye@sgsintpaulus.eu 0479/43 18 05 
Jorre Laverge Jorre.laverge@gmail.com 0471/23 11 02 
Cédric Castel c3c.castel@gmail.com 0496/32 90 14 

 

Speelclub 

Gauthier Bouckaert gauthier.bouckaert22@gmail.com 0491/52 50 11 
Gerben Lernout gerben-lernout@telenet.be 0473/63 82 54 
Simon Dejaeghere simozza1@gmail.com 0496/80 03 41 
Lucas Desmet lucasdesmet.one@gmail.com 0488/99 79 72 

 

Rakkers 

Ward Lernout lernoutward@gmail.com 0473/76 67 16 
Robbe Dewachter robbe.dewachter@gmail.com 0495/22 06 04 
Simon Vandemeulebroeke  0478/ 56 17 37 
Arno Vanhautte vanhauttearno@gmail.com 0478/83 20 21 

 

Toppers 

Sem Vanhemmens sem@elektroserv.be 0468/41 77 81 
Warre Debels warre128@gmail.com 0472/99 68 34 
Jari Houpline jari.houplineee@gmail.com 0470/43 52 89 
Seppe Vuylsteke seppe.vuylsteke1@gmail.com 0489/10 69 76 

 

Kerels 

Simon Derveaux simon.derveaux@gmail.com 0487/90 70 85 
Wout Seynaeve wout2001@gmail.com 0471/05 21 00 
Warre Vandecasteele warre.vandecasteele@telenet.be 0496/69 21 14 

 

Aspi’s 

Bruno De Clerq declercq.bruno1@gmail.com 0498/24 02 00 
Emile Arnout emile.arnout@outlook.com 0474/ 85 46 96 
Xander Herpoel xander.herpoel@gmail.com 0470/32 46 69 

 

 

 

 

 


