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Gegroet, goeiendag, ola!!
Hier spreken jullie middeleeuwse legendes, wegens de vogelgriep konden onze raven jullie,
onze vazallen niet bereiken. Daarom doen we het nu maar via deze primitieve taal der
letteren.
Om te beginnen is dit ons laatste Fluppeke en dat betekent het afscheid van 3 epische
hoofdredacteurs. We kunnen met opgeheven hoofd terugkijken op het afgelopen jaar, dit
door onze echte masterpieces. We kunnen nog even verder ratelen over ons heldenepos dat
we elke keer neerpenden voor jullie, maar dit zal wel voor ons gedaan worden de volgende
jaren, misschien zelfs eeuwen. Maar dit Fluppeke gaat uiteraard over het BIVAK!!!!
We gaan dit jaar naar De Avontuurlijke Landen van Bekkevoort. Waar iedereen op de meest
vuile monsters zoals orks, trollen en niet te vergeten de Draken jaagt. Hou je zwaarden, pijlen,
speren, toverspreuken… al maar in de aanslag, we zullen jullie nodig hebben.
Verder in dit Fluppeke vindt u de gebruikelijke afdelingsartikeltjes, maar ook de
ERGEBELANGRIJKE DATA waar jullie ten eerste niet op mogen ontbreken en ten tweede op
aanwezig moeten zijn! Ook willen we jullie eraan herinneren dat onze jaarlijkse
HERFSTKAPRIOLEN eraan komen een warme oproep aan allen die dit lezen om zeker te
komen en iedereen mee te nemen die je kent. Dit wordt uiteraard een spetterend weekend,
alvast bedankt voor jullie steun. Want zo zijn we wel, dankbaar.
Verder kun je ook de benodighedenlijst alsook het adres en de datum wanneer de valiezen
binnen moeten zijn vinden, ook erg belangrijk!!
We verwachten iedereen in schitterende outfits, zowel jong als oud, koning als nar, ridder als
schildknaap, trol als elf… Kortom iedereen dus!!
Ziezo, er rest ons niets meer te zeggen. Enkel dat wij allebei hopen op een spetterend kamp,
met zo veel mogelijk aanwezigen!
“Usque ad patriam adventurous Bekkevoort” Latijns voor “Tot in Het Avontuurlijke Land
Bekkevoort” (Je ziet dat wij gestudeerd hebben)

KING MANU

WARLORD WOODY

FOOL YVES’KE
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WAT MOET IK ALLEMAAL MEENEMEN OP KAMP?
DE CHECKLIST!
- Identiteitskaart
- SIS-kaart (af te geven aan de leiders bij vertrek)
- SPEELKLEREN (voor 10 dagen)
- Ondergoed: onderbroeken, onderhemden,…
- Sokken: ook een paar dikke wandelsokken
- Broeken: korte (warm weer) en lange (koud -of regenweer)
- T-shirts
- Truien
- Waterdichte jas of KW
- CHIRO-UNIFORM: broek, t-shirt, hemd/trui,… (niet verplicht voor de binkels) AANDOEN
BIJ VERTREK!
- Stapschoenen: botinnen / sportschoenen
- Rubberen laarzen
- Speelschoenen
- Eventueel watersleffers of iets dergelijks (om door een beek te wandelen)
- Pyjama
- Verkleedkleren (kampthema)
- Eventueel verkleedkleren voor een eventuele themadag (wordt per afdeling bepaald)
- Zwembroek!
- Wasgerief: badhanddoeken, washandjes, zeep, shampoo,…
- Tandenborstel en tandpasta
- Scheergerief voor de ouderen
- ± 10 wasspelden (met naam erop)
- Rolmat/luchtmatras. Een veldbed mag ook, maar dat is vaak niet erg praktisch, dus als het
kan liever niet. Maar u moet nu niet speciaal een nieuwe matras gaan kopen.
- Slaapzak (eventueel ook een reserveslaapzak voor ongelukjes) + extra deken
- Kopkussen
- Knuffel
- Persoonlijke lectuur of strips om te lezen tijdens de platte rust
- Pillamp (met voldoende batterijen)
- Zonnecrème, (aftersun)
- Eventueel antimuggen -of tekenmelk
- Kapstok! (om uniform aan op te hangen)
- Zakdoeken
- Vuillinenzak
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Nog een aantal andere praktische zaken:
- Voor de jongste afdelingen is het aangeraden om een lijstje met de adressen mee te geven
om foute adresseringen te vermijden
- De toppers en kerels gaan op 2-daagse, daarom kunnen ze best een gamel en bestek
meepakken om eten klaar te maken. Een zakcentje om eten en drinken te kopen op 2daagse is dus ook wel handig.
- Persoonlijke medicatie ook meenemen en zeker de leiders op de hoogte brengen ivm
tijdstip van inname e.d.
- Gelieve de koffers, valiezen of sportzakken zo economisch mogelijk in te pakken. Niet te
veel losse, aparte onderdelen maar zo veel mogelijk bij elkaar
- Ook zeker de valiezen en kledij voorzien van voor –en achternaam zodat niet alles bij de
verloren voorwerpen belandt
- ZEKER NIET VERGETEN: PICKNICK VOOR DE EERSTE MIDDAG OP HET KAMPTERREIN
- Elektronische apparatuur zoals gsm’s, gameboys, Nintendo DS, iPod ’s, … horen niet thuis
op kamp. De Chiro staat ook niet in voor deze zaken als ze kapot zouden gaan.
- Snoep is ook niet toegelaten

De valiezen moeten worden binnengebracht
donderdag 8 augustus van 19u00 tot 20u00
aan de jongenschiro.
(de binkels liefst ook al zo veel mogelijk binnenbrengen)
Tenslotte nog het kampadres om brieven enzovoort naar op te sturen:
(Elk lid krijgt sowieso een aantal kaartjes van de chiro op kamp, postzegels zijn wel zelf te
voorzien)
Postadres: Jongenschiro Sint-Filippus
Tav. ‘naam v/h kind’
Driesstraat 15
3390 Tielt Winge

GPS-Adres: Dries Bivaksweiland
Driesstraat 54, (Molenbeek-Wersbeek)
3460 Bekkevoort
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Vertrek: Vrijdag 10 augustus om 9u30 aan
de jongenschiro.
Vertrek Binkels: dinsdag 14 augustus om
9u30 aan de jongenschiro.
Terug: Zondag 20 augustus rond 15u aan
de jongenschiro.
OPROEP AAN DE OUDERS:
Een tentenkamp zet zichzelf niet op en breekt zichzelf
natuurlijk ook niet af! Daarom vragen wij of jullie soms geen
zin hebben om ons een handje te komen helpen? Als dat zo
is laat dan aub iets weten op verberck.eric@skynet.be.
Voorwacht: Zondag 29 juli en maandag 30 juli.
(We vertrekken om 8u00 aan de jongenschiro)
Nawacht: Maandag 20 augustus.
(We vertrekken om 8u00 aan de jongenschiro en ruimen
alles op één dag op)
Vrachtwagen inladen: Zaterdag 28 juli vanaf 10u00
Vrachtwagen uitladen: Dinsdag 21 augustus 10u30
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Wat gebeurt er op een dagje kamp ?

7u

Iemand van de kookploeg (de Rik) staat op en zorgt voor een lekker bakje koffie
voor de andere kookies

7u30 Dienstleider wordt uit zijn warm nestje gehaald (met een lekker koffietje)
Ook de overige kookouders starten met het smeren van de boterhammen
8u

iedereen wordt gewekt door de dienstleider (hoofdleider van de dag)
Na het wasje en het plasje stapt iedereen naar de eettent

8u30 stevig ontbijt met aaneensluitend opening formatie in uniform +
ochtendlied waarbij de vlag wordt gehesen
+ verdelen van de dagtaken (afwas, petattejas, terrein enz.)
9u30 Inspectie in de tent ; nazicht van de koffers op natte kleren, en is de tent
ook netjes opgeruimd?
10u

Speeltijd !!!

de activiteiten starten

12u30 Middagmaal met vooraf een klein dankgebedje en dan
Bikkebikkebik hap hap hap eerst de soep en dan de pap, anders worden wij ….
13u30 Platterust (15min plat liggen + 15min tijd voor kaartjes of een strip te lezen)
en uitvoering enkele dagtaken
14u

iedereen herstart de activiteiten

16u

lekker 4-uurtje

18u

opnieuw verzamelen aan de eettent, handjes wassen en een heerlijk avondmaal

19u30 iedereen heeft zijn themakledij aangetrokken en nadat we naar
de dagevaluatie hebben geluisterd van iedere afdeling worden
we nog getrakteerd op de acteertalenten van de leiders (den tip)
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20u

wastijd en slapengaan voor de binkels

20u30 wastijd en slapengaan voor de sloebers
21u

wastijd en slapengaan voor de rakkers

21u30 wastijd en slapengaan voor de toppers
22u

wastijd voor de kerels en de aspis die zich terugtrekken voor een
gezellig onderonsje

22u30 Nu de rust en vrede is wedergekeerd op de kampplaats zet de leiding
zich nog even rond de tafel voor een evaluatie, en voorbereiding
voor de volgende dag. Hierna volgt er nog een babbeltje en een knabbeltje
in de keukentent. Daarna welterusten iedereen
totdat de dienstleider ons opnieuw wekt
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De Gouden raad Van Nonkel Rik ????? oftewel enkele tips voor op kamp

De allerkleinsten onder ons kunnen wel eens problemen hebben met hun kleding. Ze
vergeten wel eens propere kleding aan te doen, of anderen wisselen dan weer te veel van
outfit, zodat ze na enkele dagen geen propere t’shirt meer blijken te hebben.De leiding
houdt dit natuurlijk wel mee in het oog , maar ook zij kunnen niet alles gezien hebben. Om
alle problemen te vermijden bestaat er voor sommigen een handig systeem.
TIP: Bij het inpakken van zijn koffer kan je verschillende zakjes maken met de
kledingstukken die ze elke dag verversen. Bijvoorbeeld ondergoed, kousen, een zakdoek,
en een t’shirt. Op dat zakje schrijf je dan een nummer of de dag waarvoor het bestemd is
zodat het kind ‘s morgens telkens een nieuw zakje moet opendoen. Natuurlijk kan je best
ook een zakje maken met wat reserve in. Omdat broeken, truien, kw, uniform,….moeilijk
zijn in te schatten naargelang het weer en de activiteiten kan je deze best niet in dagzakjes
steken

Je vuile was kan je best niet steken in plastik zakken vermits het daarin niet kan ademen en
het stikt daar in. Zeker vuilzakken zijn afgeraden want deze kunnen wel eens gezien worden
als afval en zodoende weggegooid worden. Ook hiervoor hebben wij een handige oplossing.
TIP: Je neemt een oud laken (of iets dergelijks) en vouwt dit dubbel. Dan naai je de
zijkanten van het laken aan elkaar vast. Nu heb je een linnen zak voor de vuile was van je
kind. Wanneer je nu nog zorgt dat er bovenaan een lint door kan, kan hiju nog
gemakkelijk dicht ook. Zet de naam van je kind er met alcoholstift in dikke letters op en de
kans op verdwijning is stukken kleiner.

‘S nachts kan het nogal koud zijn! De volgende tip kan dus wel handig zijn voor onze
kampkindjes
TIP: Neem een extra dekentje/matje mee om tussen je slaapzak en luchtmatras te leggen,
deze houdt een groot deel van de koude die van de grond komt tegen.
Onze kleinste afdelingen hebben het soms wat moeilijk met brieven schrijven. Ze zijn de
straat of huisnummer al gauw vergeten. Zo weet de postbode natuurlijk niet waar de brief of
postkaart heen moet.
TIP: Schrijf de adressen al op de enveloppen of schrijf ze voor op zelfklevende etiketten
(postkaartjes krijgen ze op kamp) zo gebeuren er geen vergissingen.
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HEY HOI HALLO ALLEMAAL!!!
Zijn jullie al wat bekomen van het tweede feestweekend van onze 75ste chirojaar?
Wij wel hoor!
Allereerst willen wij jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken voor jullie
talrijke aanwezigheid! We hopen dat jullie het leuk vonden, wij vonden het in
ieder geval GE-WEL-DIG!! De afwezigen hadden zeker ongelijk.
Hieronder vindt u een aantal foto’s van het tweede feestweekend, gevolgd door
een kort verslagje van het eerste feestweekend geschreven door leider Wout.
Foto’s 2de weekend 75 jaar Sint-Filippus
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Verslag 2de weekend 75 jaar Sint-Filippus
Het begon allemaal op vrijdag met de familiekwis. Door de vele ploegen was de
tent goed gevuld. Ook het eten tijdens de kwis was een groot succes volgens mij.
De tappers achter de toog hebben veel werk gehad om iedereen zo snel mogelijk
te bedienen. Nadat de kwis afgelopen was, werd er ook weeral de Bodega
geopend voor een gezellige babbel en natuurlijk een lekker Filippus-biertje.
De volgende dag om 11 uur werd de misviering op een bangelijke manier
geopend. Deze werd door het hoornkorps ingezet, of ‘ingeblazen’. Een echt
kippenvelmoment als je het mij vraagt. Tijdens de misviering werd er een briefje
voorgelezen van één van de oprichters van Chiro Sint-Filippus. In dit briefje stond
hoe de eerste beginjaren van onze huidige Chiro eruitzagen. Ik vond dit
persoonlijk een geweldig moment, nogmaals een kippenvelmoment.
Na de misviering werden er enkele liedjes gespeeld door de muziekkapel, weeral
klonk dit geweldig.
Rond 13 uur startte de ‘Cheese and greet’, een gezellige en lekkere kaasschotel
zorgde ervoor dat mensen rustig konden genieten van het goede weer en van de
muziek van de muziekkapel.
Om 14 uur startte iets dat we jaren hebben moeten missen, de poppenkast. Een
ludieke voorstelling met handgemaakte marionettenpoppen voor de jongste
onder ons. Ik ben zelf even gaan kijken in de tent, ik wou zelf gewoon blijven zitten
zo leuk was het.
Ook zijn de massaspelen van start gegaan, maar dit was niet het succes waar we
hadden op gehoopt. Er was te weinig volk om deftige spelen te kunnen doen, dit
vond ik vrij jammer.
Tegen 17 uur was de BBQ aangestoken en konden mensen aanschuiven voor een
heerlijke barbecue. Terwijl de mensen aan het genieten waren van het heerlijke
eten, werd er gezellige livemuziek gespeeld. De BBQ was een groot succes!
Tegen 21 uur werd de Retro Party ingezet met knalmuziek van de jaren ‘70 en
’80. Vele mensen hebben lekker gedanst op deze retro muziek. Voor mensen die
niet zo’n fan zijn van deze muziek was er ook de Bodega, waar ze gezellig iets
konden drinken en babbelen.

Om het weekend met 3 woorden te beschrijven: “Genieten, sfeer, vriendschap”
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Bekkevoort !!!
Het bivak is in zicht
10 dagen….10 dagen….. 10 dagen….10 dagen……10 dagen…10 dagen….10 dagen

10 dagen dolle pret
10 dagen leven zonder zorgen
10 dagen zon, zelfs al regent het
10 dagen slapen in tenten
10 dagen onder vrienden
10 dagen alleen maar toffe spellekes
10 dagen bivaketen
10 dagen wassen met koud water
10 dagen “tip van de leiders”
10 dagen……………………………..

”By the way” vergeet niet dat ik jullie het vuur aan de schenen ga leggen.
Want als jullie niet slagen in de VB-challing, ( zie volgende bladzijde) dan heb ik wel
heel wat toffe en minder toffe opdrachten voor jullie in petto.
Moesten jullie wel slagen…..dan heb ik pech, want dan komen al die opdrachten
van jullie!!!
Zodus 10 dagen?????
Weten jullie al wie jullie meevragen??
10 vrienden??

VB’ Talk
Eric
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Na de ice-bucket challenge, charlie-charlie challenge, don’t judge challenge, sinamonne challenge

De VB-challenge
Met andere woorden, ik daag jullie uit…

Goh, weeral zitten we in de helft van ons chirojaar. Een maf chirojaar. Als we terugblikken zien we
vooral dat we een geweldig 1ste feestweekend achter de rug hebben (en jawel, de afwezige hadden
weeral ongelijk). Waar stomend hard aan gewerkt werd door zoveel verschillende mensen. Maar
niet alleen dat is gebeurd….we hadden een geweldige Sint op bezoek, een tof Kristus koning, een
spetterend kerstmoment (krakmoment), vele fantastische zondagen enzoveel meer…
Laten we eens vooruit blikken
Er komt een geweldig 2de feestweekend (waarover meer in dit fluppeke), een mysterieuze
verrassingsreis, een spannend weekend (misschien al geweest voor sommige afdelingen), vele
boeiende zondagen en natuurlijk een onvergetelijk kamp waardat we nu reeds hard aan werken.

Nu is het nog aan jullie!!!

Ik daag jullie uit !!! Er staat een geweldige beloning op het spel en belofte maakt schuld.

Indien jullie er in slagen om ieder 1 van jullie vrienden mee te pakken, (iemand die niet in een
jeugdbeweging zit) En ik weet dat jullie veel vrienden hebben. “ Zie facebook, hahaha”
Dan ga ik op kamp iedere dag een uitdaging aan die jullie voor mij hebben vooropgesteld.
Afgesproken????
En ps. Indien jullie niet slagen, deel ik op kamp iedere dag een opdracht uit aan enkele van jullie die
geen vriend mee hebben gebracht.
Jullie zijn uitgedaagd..
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Hallo Chiromakkers,
Hier een woordje van jullie Cookies. Alvast willen we jullie een dikke proficiat
wensen voor datgene dat jullie gepresteerd hebben voor 75 jaar Chiro SintFilippus. In één woord: PRACHTIG! En dit kon enkel door de grote inzet die jullie
getoond hebben tijdens dit evenement. Voor ons mogen de vlaggetjes
helemaal vanboven.
Nu het schooljaar bijna voorbij is, kunnen we weer dromen van het kamp
(bivak). Vorig jaar was top, maar dit jaar wordt het nog stukken beter! Als de
zon 10 dagen schijnt, is het kamp al voor 70% geslaagd. Goeie programma’s dat
is nog eens 20% en dan blijft er nog 10% over voor het lekkere eten. Daar zullen
wij weer voor zorgen met veel liefde en plezier.
Ik (Jo) zal er dit jaar persoonlijk op toezien dat het gebraad met een beetje zout
is, in plaats van zout met een beetje gebraad. Wij gaan jullie, dit jaar, zo goed
mogelijk verwennen met alle lekkers zodoende dat jullie weer wat kilootjes
aansterken. Ik wil jullie er ook nog op attent maken dat we, dit jaar, onze
afvalberg zo klein mogelijk gaan houden. Daarom vraag ik om het afval goed te
scheiden. Een wijze raad (van de Jo): We hebben maar één wereld!
Er rest mij enkel nog te zeggen: Goed studeren, goed werken en tot op kamp!
P.S.: ‘’Met de vlag in de hand…’’
Veel groetjes van de Cookies.
- Karine, Erik, Rik, Christinne, Jo, Lia, Elise
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Den tip
Proloog
In een land genaamd Belgica nu bekend als België leefde er een jonge knaap die schildknaap was van
Eorlas.
Deze ridder was een paladin (heilige strijder) en moest voor zijn missies door gevaarlijke landen
reizen en mythische wezens bestrijden. Dat deed Eorlas om het kwade te verdrijven uit deze landen.
Na een lange en intensieve training werd onze knaap tot heilige ridder geslagen.
Op een avond werden de 2 op het kasteel van scota (Schoten) uitgenodigd voor de ceremoniële
overhandiging van het paladin zwaard.
De 2 gingen naar het kasteel van heer Frederik de vrome en na een uitgebreide feestmaaltijd, gelach
en gezwans van de barden en hofnarren werd het muisstil in de ridderzaal waarna de hofmagiër het
licht dimde.
Plots klonk een diepe strenge stem door de zaal.
KNAAP treed naar voren en kniel voor je heer.
De knaap kwam onbevreesd naar voren hij knielde voor heer Eorlas en Heer Frederik.
Hij keek naar hen en zag een meesterwerk verschijnen van de wapensmid. Na een ettelijke minuten
durende zegening van de magiër sloeg heer Eorlas met het zwaard op de schouders van de knaap.
Heer Eorlas zei met een zachte stem: kijk me aan jongen. En hij sloeg 2 keer in het gezicht van de
knaap.
De 1ste keer was voor alle stommiteiten die je hebt uitgehaald zei heer Eorlas en de 2de slag is voor
alle stommiteiten die je nog zult uithalen.
Sta op zij Heer Frederik. En de knaap gehoorzaamde.
Vanaf nu ben je een volwaardige paladin en de knaap kreeg het zwaard.
Heer Eorlas kwam dichter en zei: vanaf nu sta je op je eigen benen je kan gaan en staan waar je maar
wilt maar weet wel dat de orde der paladin’s je altijd opdrachten zal geven om de wereld in balans te
houden.
De knaap hief zijn beker en zei: ik ben vanaf heden HEER filippus en zal er alles aan doen om jullie
een veilige leefwereld te schenken.
Heer filippus maakte zijn zin nog maar net af of Eorlas begon te hoesten.
BLOED: riep Heer Frederik.
Heer Eorlas is vergiftigd: riep de magiër. Ik heb iets in zijn drank gedaan. Mijn meester zal mij rijkelijk
belonen. Heer Frederik vroeg aan zijn magiër waarom maar voor hij antwoord kreeg verdween de
magiër in een rookgordijn.
Heer Frederik en Filippus gingen met een paar ridders met spoed naar de vergaderzaal.
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Heer Filippus het is jouw taak om Heer Eorlas te wreken.
Dat zal ik doen mijn heer: zei Heer Filippus.
Rust uit in je slaapvertrek en ik zorg voor genoeg rantsoen en een avonturierspakket: zei Heer
Frederik.

Na een lange tijd ijsberen en denken ging Filippus slapen en hij viel als een blok in slaap.
Na een uurtje of 2 slapen werd hij gewekt door het geluid van een krakende vloer.
Hij trok zijn dolk en ging recht zitten, voor hem zag hij een jonge man in zwarte kledij met een kap en
masker op zonder wapens in de hand maar hij droeg een zwaard aan zijn zij en een boog op de rug.

Sorry heer fluisterde de jonge man. Ik ben gekomen om u te beschermen ik ben Jozan en werd naar
hier gestuurd door Heer Eorlas.
Ik moet met spijt zeggen dat Heer Eorlas tijdens de ceremonie is overleden.

Dood?: vroeg Jozan, maar dat wil zeggen dat ik vanaf nu jouw bescherm schaduw ben.
Jozan knielde en fluisterde een bezwerende spreuk over Heer Filippus.
Vanaf vandaag zal ik je bijstaan in elk avontuur mijn heer.
Het zij zo sprak Heer Filippus.
De 2 gingen slapen en de volgende dag vertelde ze verhalen over hun overleden Vriend.
Ik heb nog samen met hem in Schotland op een draak gejaagd zij Jozan.
Daar hebben we ontdekt dat er een opper draak bestaat genaamd Ashardalon.
Deze draak heeft een magiër als rechter hand en 3 veldheren die voor niets of niemand uit de weg
gaan.
Jozan hoe hete die magiër: vroeg Filippus.
Wel ik denk dat hij Eladan heet: zei Jozan.

Dat wil zeggen dat Ashardalon onze vijand is.
De 2 vertrokken richting Beakker Varilion nu bekend als Bekkevoort om Ashardalon de draak te
slachten en de eer van heer Eorlas te redden…

Willen jullie weten hoe dit avontuur afloopt kom dan zeker mee op kamp.

Een creatie van Tomas Jansen en Yves De Mey
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Heeey binkellzz,
Alles goed ofwa? Met ons alvast van wel. We hebben er tot nu toe al een

supergek jaar van gemaakt.
Van sinterklaas op de chiro, een ridderweekend tot de verassingsreis!

En dan waren er nog vele themadagen zoals
Halloween en piratendag.
Maar omdat we dit nog niet genoeg vinden gaan we nog op zelfs op kamp.
Het thema van het kamp is fantasie-middeleeuwen,
Hier zijn wat ideetjes voor het thema:
Lord of the rings (een favoriejte van de leiding), shrek, de klassieke sprookjes
zoals assepoester en sneeuwitje, hoe train je een draak, de stripverhalen van
de rode ridder, robin hood, narnia, The Witcher, …..
Het kamp dit jaar gaat door in het verre en mysterieuze Bekkevoort.
Dat is een gemeente in Vlaams Brabant,
En Vlaams Brabant ligt in Vlaanderen,
En Vlaanderen in België
Met deze belangrijke informatie zijn jullie helemaal klaar om met ons op dit
avontuur te vertrekken
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Olalalalaaaaaaaaaaaaaaaa Sloebers, jochems of ook wel de kindjes van nicolas .

Het chirojaar zit er spijtig genoeg bijna op, maar dat wilt zeggen dat het grote
KAMP er aankomt natuurlijk. Daar komen we straks op terug. Eerst eventjes
terugblikken op ons jaar wat we allemaal hebben gedaan.
- Sloebersweekend gehad
- Verschillende themadagen
- Zondagen met verschillende leuke spelletjes
- Ijsjes gegeten, parken geweest
- Verrassingsreis
- …

Maar het is nog niet gedaan, het kamp moet natuurlijk nog komen!
En wat hoort er bij een kamp? Een bangelijk thema… En dat is dit jaar…..
FANTASIE-MIDDELEEUWEN! In wat kan je je dan allemaal verkleden?
Veeel dingen, we zullen je een paar voorbeelden geven.
- Ridders, elfen, dwergen, reuzen
-

Magiërs, tovenaars,

- orks, goblins, of andere vieze wezens
- Draken, eenhoorns
En zo kunnen we verder blijven doorgaan maar nu mogen jullie zelf verder
zoeken.
Het kamp is dit jaar gelegen in Bekkevoort, ligt tussen Hasselt en Leuven
ergens. Voor sommige is het voor de eerste keer 10 dagen opt kamp dus dat zal
spannend worden. Wat we gaan doen blijft natuurlijk een verrassing! Maar dit
kunnen we al wel zeggen: we gaan themadagen hebben, 2 daguitstappen en
een groepsdag. Voilà de rest is voor op het kamp zelf.
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Omdat jullie doorheen het jaar jullie Spaans goed hebben geoefend, is het nu
tijd voor Spaans voor gevorderden:
Hoeveel gram heb je
“Cuántos gramos tienes?”
Wie niet weg is is gezien
“Quien no se ha ido es visto”
ja meneer, sorry meneer, ik zal het nooit meer doen meneer
“sí señor, lo siento señor, nunca lo volveré a hacer señor”
Je weet wat je moet doen
“Tu sabes que hacer”
Verstoppertje spelen
“Jugar a las escondidas”
Dit is je laatste kans, stel me niet teleur
“Esta es tu última oportunidad, no me decepciones”
Bananenplantages zijn belangrijk voor de verkoop
“Plantaciones de banano son importantes para las ventas”

Tot op het kamp!!
Jullie Patrons, jullie Líderes
Don Quintéros, Don Manu & Don Nico
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ALOWKES RAKKERKES!!
Jullie homies Broeno, Woody und Tibonko hier!!
Bij deze moeten wij jullie met spijt in onze harten en treurend vertellen dat ons
Chirojaar bijna op z’n einde aan het lopen is (*pinkt een traantje weg). Maar
niet getreurd jongens! Vooraleer onze wegen scheiden en wij afscheid moeten
nemen van elkaar, zijn er nog mega epische, opwindende, bevredigende,
meeslepende, heldhaftige… dingen aan te komen!!

Hiermee bedoelen we dus HET KAMP!!! Yeahhh boiiiiiiiii!!
Het thema van deze prachtige 10 zonnecycli is dees jaar…FANTASY
MIDDELEEUWEN!! Een mega vet, awesome, graaf, cool, episch, legendarisch…
thema als je het ons vraagt.
Voor de niet-begrijpers, het gaat over alles wa ge u kunt bedenken da zich in de
middeleeuwen zou kunnen afspelen. Kijk maar naar Game of Thrones, Lord Of
The Rings, Skyrim…
Ge kunt u dus verklede in een elf, ork, trol, koning, draak, dwerg… hieronder
zijn wa foto’kes als voorbeelden.
Koning (of koningin)

Tovenaar

Ork

Dwerg

Elf

Uiteraard zijn er nog vele andere dingen waar je je in kan verkleden!!!
Wees zo origineel mogelijk en kom aub niet als een gewone ridder.
BE ORIGINAL AND AWESOME!!
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Nu nog wa meer informatie over het kamp, maar ni te veel natuurlijk anders is
het ni meer spannend eh.
Wij gaan echt de meest epische, chillste, hilarischste (als da een woord is)
dingen doen. Hier zijn ze kort op een rijtje geplaatst:
- Groepsdag
- Themadag
- Dagtochten (ja meer dan één)
- En many more!
Ziezo bij deze……Owla! Bijna vergeten, we trekken dit jaar naar het prachtige
Vlaams-Brabant. Meer bepaald naar BEKKEVOORT!! Deze prachtige omgeving
en de hellende hellingen zijn dit jaar het decor van onze prachtige 10 dagen van
puur genot en plezier.
Bij deze ons pleidooi van de avond, nu weten jullie alles over het kamp en
dergelijke. Als er nog vragen zijn, wees niet bang om deze te stellen. Wij staan
altijd paraat om op jullie vragen te antwoorden (maar liefdesberichtjes moeten
niet).
Coole Ridder Broeno
Tibolly of the Fire
Wottie the Giant
PS: hieronder nog een vette kleurplaat voor de kunstenaars onder ons.
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Sup toppers en ouders.
We hebben dit jaar veel fantastische zondagen beleefd, ook minder fantastische zondagen
(wanneer het geen Chiro was), een leuk, veel te warm weekend en een 24 uurse maar het
jaar is nog niet voorbij. Nu het eindelijk die langverwachte vakantie is en waarschijnlijk
iedereen met minstens 90% erdoor is dit jaar kunnen we vooruitblikken naar het kamp. Zoals
jullie waarschijnlijk al kunnen zien is het thema van dit jaar fantasie-middeleeuwen (veel
beter dan dat van de meisjes). Je kan verkleed komen als: een heks, een draak, een goblin,
een vuile trol , enz. dus eigenlijk als iemand van de meisjes Chiro gaan is al goed genoeg.
Padum tss. Dus laat jullie volledig gaan met het thema dit jaar dat gaan wij zeker ook doen.
Voor de rest, het is belangrijk dat uwe fiets helemaal in orde is want we gaan zoals vorig jaar
(buite voor Axel) met de fiets naart kamp yeeeeeej super leuk. Smeer u benen maar al in
want we gaan een pakske rapper gaan dan met het weekend hoor. Denk ook nog eens aan
de vb challenge : als je niemand meeneemt is de kans er dat je een opdrachtje moet doen.
Met deze wijze woorden gaan wij jullie naar het volgende artikeltje laten doorgaan.
Met vriendelijke groeten.

Tomas

Jeroen
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Yow Keirelzzz
We benaderen stilaan het einde van ons prachtig Chiro-avontuur. We hebben al vele memorabele
momenten beleefd, zoals het weekend in Blankeberge, 24u en zoveel meer. Hierdooor hebben we
jullie al goed leren kennen. Hier een korte opsomming van onze kerelgroep:
Xander AKA kip met Appelmoes AKA Xala:
-fotomodel van de groep
Simon AKA Simeone (gesproken met
cool accent)
-titser van de groep
Yuthan AKA Kip met Curry AKA de gast
met de chimi’s
-grave gast van de groep
Gilles buiktaart AKA Everday boy
-de kenner van het beste water van de groep (Everyday van de colruyt natuurlijk)

Niet getreurd, het beste van het jaar moet nog komen, namelijk het KAMP waar we nog veel leuke
dingen gaan doen thema dagen en het beste van al 2 daagse wij kijken er alvast naar uit zoals jullie
weten het thema fantasie middel eeuwen dus laat jullie gaan. hier alvast wat voorbeeldjes.
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Tot de afwachting van het kamp, krijgen jullie nog enkele memes zodat jullie de vakantie
zonder Chiro dagen kunnen overleven.
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Yo yo yo boyz

Hier jullie halfgod,

Hier het laatste artikel van het jaar
En wat voor een jaar hebben we al gehad.
Maar nu komt het hoogtepunt in zicht.
We gaan skedadel skedoodel op kamp naar Bekkevoort.
Dus doe maar al een bekke voort me u koffers in te pakken.
Voor we verder praten over het kamp en welk thema zal ik jullie is wat zeggen.

We hebben geld ingezameld met zuig mijnen hanenstaart en wat gaan we daar
mee doen…
Wel we gaan op buitenlands weekend.
Voor meer info wordt u verzocht zich aan de balie te melden.
En leider wat is nu het thema van het kamp?
Awel da zal ik is zegge se …

Het thema van dit jaar is fantasie – middeleeuwen.
Hmmm wat kan je je daarbij voorstellen.
Wel je moet in de richting van the lord of the rings en Eragon beginnen denken.
Nu ben ik eens benieuwd als wat jullie verkleed gaan.
Ik ga namelijk als ********* wat hebben jullie het niet verstaan wel ik zal het
nog eens zeggen **********
Dus nu weten jullie al wat meer.
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En om het af te leren hier nog wat weetjes over elkaar

1. Wist je dat Walter stiekem een cyborg is en daarom zo slim is.
2. Wist je dat Noah in een brommerbende zit en dus zal ik ni te veel zeggen
want ik vrees voor men leven.
3. Wist je dat Jens stiekem een acteur is in de 18+ industrie.
4. Wist je dat leider Yves ne halfgod is (kleinzoon van boeddha)
Ik hoop jullie nog veel te zien voor het kamp en ook erna tot de volgende keer
mijn schattige kapoenen.

Mvg, jullie leidertje
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KAMPLIEDEREN
De leden die al eens op kamp zijn geweest
weten dat we bij voor elke maaltijd één of twee
liedjes zingen, of beter gezegd: uit volle borst
meebrullen! Maar voor de enkelingen die dit
spektakel nog niet hebben kunnen
aanschouwen: hieronder de teksten van een
aantal van de meest populaire liedjes in onze
chiro. Het ochtend –en avondlied worden elke
dag gezongen, dus begin al maar te oefenen!
Het Ochtendlied
Wij hijsen bij het gloren van de morgen
ons vlagge als een biddend lied
want heilig is ‘t geschenk van elke morgen
dat God ons weer ‘t aanvaarden biedt
Draag door weer en wind ons vlagge
teken van de heldentijd
Laat ze waaien laat ze werven
allen voor de grote strijd
Laat ze waaien laat ze werven
allen voor de grote strijd
Het Avondlied
Daal nu bij het zinken
Van deze dag
Daal in ons gemoed
Gij trouwe vlag
Gij zijt zegen, troost en lach
Daal in d’avondzon o vlag
Heer wij bergen in ons hart uw vlag
Zegen haar en onze jonge wacht
Goedenavond vlag en dag
Christus Koning goede nacht
Goedenavond vlag en dag
Christus Koning goede nacht
Een stekske in de beek
Een stekske in de beek is als nen boom in ‘t kanaal
Ne paling in de gracht is als Godzilla in een straal…
van ene kilometer
Mor in de chiro doen wij da oep één, twee, drei
daarom zijn wij allemaal heel blij

De Moorsoldaten
Waarheen wij ook mogen kijken
Zien wij veen en hei rondom
Vogelzang kan ons niet verblijden
Bomen staan hier kaal en stom
Ref.:
Wij zijn de moorsoldaten en zwoegen heelder
dagen
In ’t veen pompom pom pobbede pom pom pom
Heen en weer zo gaan de posten
Niemand komt er langs voorbij
Vluchten zou hen het leven kosten
Prikkeldraad vier op één rij
Ref.
Maar weldra zal het uur gaan komen
’t kan niet eeuwig winter zijn
Dan roepen en zingen w’in alle tonen
’t land van mij, gij zijt nu vrij!
Ref.
Het glazen paardje
In het land van mijn gedachten
Danst mijn glazen paardje voorbij
Langs de bange donkere nachten
Danst mijn glazen paardje voorbij
Telkens weet hij mij te leiden
Over golven van de tijd
Als ik eens mijn weg niet kan vinden
Is mijn glazen paardje bereid
Langs de wegen die ons scheiden
Zijn de nachten donker en grijs
Maar mijn paardje zal me wel leiden
Want hij kent het doel van de reis
Telkens weet hij mij te leiden
Door de regen sneeuw en kou
Als ik thuis kom in jouw armen
Is mijn glazen paardje voor jou
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Je kan vriendjes, buren en neven
uitnodigen om samen plezier te maken op
kamp
Weet je misschien al wie je graag mee op
kamp neemt?
Knip dan zo snel mogelijk 1 van de
uitnodigingen uit op de volgende pagina
En ga dit zo snel mogelijk afgeven
Hoe meer kindjes hoe meer plezier
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