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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Woord van de Groeps

Beste	Trefpunter,	Trefpuntsympathisant	of	enthousiasteling

Dit	is	het	eerste	jaar	dat	ikzelf	jullie	mag	aanschrijven	als	Groepsleider	van	Chiro	Trefpunt.	
Het	is	een	grote	eer.	We	hebben	alweer	een	fantastisch	jaar	achter	de	rug.	Er	waren	een	
paar	 kleine	 aanpassingen	dit	 jaar,	 zo	was	 er	 een	wissel	 van	wacht	 tussen	2	 generaties	
binnen	de	 leidingsploeg.	Deze	 oudere	 generatie	wens	 ik	 het	 beste	 toe	 en	 ik	 hoop	dat	
ze	het	zwarte	gat	op	zondag	ondertussen	hebben	opgevuld.	Wij,	de	huidige	generatie,	
hebben	veel	van	jullie	geleerd.	Dit	zagen	we	iedere	zondag	opnieuw	in	de	spelletjes	die	de	
leiding	voorzien	had	voor	de	(kleine)	Trefpunters.	Er	kwam	terug	een	hele	bende	nieuwe	
gezichten	toe.	Fantastisch	om	te	zien	hoe	de	Chiro	een	plaats	 is	voor	iedereen	of	 je	nu	
groot	of	klein,	blank	of	zwart	bent.	Hier	worden	vriendschappen	voor	het	leven	gevormd.

Het	jaar	was	goed	gevuld	met	allerlei	verschillende	activiteiten.	Zo	hadden	we	in	het	begin	
van	het	werkjaar	een	drukke	agenda,	met	onder	andere	de	dia-avond,	de	feestelijkheden	
die	daarop	volgden,	en	er	was	de	49e	mosselsouper	waarbij	we	samenwerkten	met	onze	
zusterchiro.	 Hopelijk	 komen	 jullie	 ook	massaal	 naar	 onze	 gouden	 jubileumeditie,	want	
na	49	komt	50.	Joepie	feest!	Dit	wordt	dus	zeer	speciaal,	wij	kijken	er	alvast	naar	uit	en	
hopelijk	jullie	ook.	

Even	terug	naar	de	kern	van	dit	boekje.	Het	is	bijna	weer	de	tijd	van	het	jaar.	Over	een	aantal	
weken	zitten	we	terug	afgesloten	van	de	elektronica	in	de	vrije	natuur,	op	ons	kampterrein	
in	 Graide.	 De	 voorbereidingen	 voor	 dit	 kamp	 zijn	 genomen	 op	 ons	 leidingsweekend	
dat	 dit	 jaar	 plaatsvond	op	de	 fantastische	 locatie	Heist-op-den-berg.	Met	de	 voltallige	
leidingsploeg	van	10	hoofden	en	1	hoofd	van	onze	Volwassene	Begeleidster	kijken	we	al	
van	in	september	uit	naar	dit	kamp.	

Tot	slot	wil	ik	iedereen	die	dit	kamp	meemaakt	een	fantastisch	kamp	toewensen	vol	leuke	
herinneringen	die	je	dan	over	enkele	jaren	terug	kan	ophalen.	Aan	de	personen	die	niet	
meegaan	op	kamp	wil	ik	jullie	een	goede	vakantie	toewensen	en	hopelijk	kan	je	volgend	
jaar	wel	mee	op	dit	avontuur	van	Chiro	Trefpunt.	Aan	de	huidige	leidingsploeg	wil	ik	nog	
even	het	volgende	meedelen.	Als	jullie	goede	examens	hebben	afgelegd	dan	hoop	ik	dat	
jullie	kamp	een	goede	vakantie	wordt,	aan	de	 leiders	die	een	mindere	examenperiode	
hebben	gehad,	hoop	ik	dat	jullie	toch	een	groot	deel	van	het	kamp	mee	kunnen.

Om	deze	tekst	af	te	sluiten	wil	ik	graag	nog	een	aantal	personen	extra	in	de	verf	zetten.	
Zo	zou	ik	graag	onze	VB	Ruth	willen	bedanken,	ze	is	de	ondersteunende	hand	binnen	onze	
leidingsploeg	maar	ze	is	meer	dan	dat,	dus	bij	deze	alvast	bedankt	voor	al	die	jaren	dat	jij	
Chiro	Trefpunt	hebt	geholpen!	Ik	zou	ook	de	leidingsploeg	willen	bedanken	om	zich	elke	
zondag	opnieuw	even	hard	 in	 te	 zetten	en	 leuke	activiteiten	voor	 te	bereiden	voor	de	
jonge	knapen	van	Chiro	Trefpunt.	Jullie	waren	fantastisch!	De	vzw	verdient	even	hard	een	
dankjewel	om	onze	lokalen	overeind	te	houden	en	het	verhuur	te	regelen.	De	keukenploeg	
heeft	hier	ook	een	plaatsje	verdient	want	ze	zorgen	er	een	volledig	kamp	voor	dat	wij	geen	
honger	hoeven	te	leiden.	Ook	wil	ik	nog	even	meedelen	dat	er	sinds	dit	jaar	een	nieuwe	
proost	 is	en	deze	man	wil	ook	graag	bedanken	voor	al	zijn	tijd	die	hij	 in	Chiro	Trefpunt	
steekt!
Ik	hoor	 jullie	al	 treuren	dat	deze	tekst	bijna	op	zijn	einde	 is	maar	achter	deze	bladzijde	
komt	er	nog	veel	meer	van	leiders	die	ook	een	tekstje	hebben	geschreven.	Ik	zou	maar	
snel	naar	de	volgende	bladzijde	gaan	en	ik	wens	jullie	heel	veel	leesplezier.

Gegroet	uw	Groepsleider
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Het	was	een	zalige	zomerdag,	geen	wolkje	aan	de	lucht,	aangename	temperatuur	en	een	
lichte	bries.	Op	het	kasteel	van	Horst	was	het	rustig,	alle	bewoners	waren	aan	het	genieten	
van	 een	 welverdiende	 siest.	 De	 keukenploeg	 van	 het	 kasteel	 had	 net	 frikandon	 met	
patatten	en	kriekskes	gemaakt	en	iedereen	moest	toch	even	bekomen	van	dat	heerlijke	
maal.	Eén	iemand	was	echter	niet	aan	het	rusten,	dat	zat	niet	in	zijn	aard,	hij	moest	altijd	
wel	iets	om	handen	hebben.	

Dit	was	niemand	minder	dan	Johan,	de	Rode	Ridder,	een	avonturier	in	hart	en	nieren.	Hij	
was	op	het	kasteel	omdat	zijn	mamá	had	gevraagd	om	eens	even	naar	huis	te	komen	van	
zijn	avonturen,	en	als	je	mamá	vraagt	om	naar	huis	te	komen,	dan	doe	je	dat,	zelfs	al	ben	
je	de	beroemdste	ridder	van	het	Vlaemsche	Land.	

De	Rode	Ridder	besloot	een	toertje	te	gaan	doen	door	het	schitterende	Vlaamse	landschap.	
Hij	was	van	plan	nog	eens	naar	zijn	favoriete	plekjes	uit	zijn	jeugd	te	rijden,	een	schitterende	
ruïne	bovenop	een	hoge	rots	naast	de	kronkelende	rivier.	Hij	zadelde	zijn	prachtige	witte	
paard,	‘Witte’,	en	reed	over	de	ophaalbrug	de	groene	bossen	in.	

Op	weg	terug	van	zijn	uitstapje	hoorde	Johan	hulpgeschreeuw,	hij	spoorde	Witte	aan	en	
reed	in	volle	galop	het	geluid	tegemoet.	Eens	aangekomen	zag	hij	twee	struikrovers	een	
boer	bedreigen.	Ze	hadden	hem	in	een	hinderlaag	gelokt.	Eens	de	boer	met	zijn	ossenkar	
door	het	bos	aan	het	rijden	was,	waren	ze	uit	de	struiken	gesprongen	en	dreigden	ze	hem	
neer	te	steken	als	hij	niet	stante	pede	zijn	zuur	verdiende	centjes	afgaf.	

Johan	had	in	het	snotje	wat	er	gebeurde	en	aarzelde	geen	moment.	Als	er	iets	was	dat	
de	Rode	Ridder	niet	leuk	vond	dan	waren	het	wel	schurken	en	bandieten.	Hij	stormde	in	
volle	galop	op	de	struikrovers	af	en	trok	zijn	zwaard.	Vervolgens	sprong	hij	van	zijn	paard	
en	pareerde	de	slagen	van	de	eerste	struikrover.	Toen	die	opnieuw	wou	toeslaan	en	zijn	
zwaard	hief,	greep	de	Rode	Ridder	zijn	kans	en	deed	hem	pootje	lap.	De	schurk	viel	op	de	
grond	en	kreeg	er	nog	een	huisgemaakte	dzjoefel	op	zijn	muile	bij	van	de	Rode	Ridder.		De	
andere	bandiet	sloeg	dit	alles	met	knikkende	knieën	gade	en	sloeg	snikkend	op	de	vlucht	
toen	de	Rode	Ridder	zich	tot	hem	wendde.	De	boer	was	onze	held	zeer	dankbaar	en	bood	
hem	als	teken	van	zijn	appreciatie	een	schone	beenhesp	aan.	
Eens	terug	op	het	kasteel	gaf	hij	de	gevangen	schurk	aan	de	Baljouw	om	hem	in	het	kasjot	
te	 steken.	 Zijn	mamá	kwam	op	hem	afgelopen	en	 zei	 ‘Johanneke	 Johanneke,	er	 is	 een	
bericht	toegekomen	met	het	koninklijke	zegel	van	Engeland.	Gij	kent	daar	mensen	in	hoge	
kringen	zekers?	Nen	schonen	witten	uil	heeft	dit	gebracht	deze	namiddag’.	

Johan	wist	direct	dat	het	ging	om	de	uil	van	Merlijn	de	wijze	tovenaar,	een	oude	vriend	
van	hem.	
Op	het	stukje	perkament	stond	neergepend	dat	hij	werd	ontboden	in	Camelot,	het	kasteel	
van	Koning	Merlijn.	Daar	werd	van	5-15	augustus	een	groot	 feest	gegeven	 ter	ere	van	
de	 verjaardag	 van	 de	 Koning,	 eveneens	 een	
goede	 vriend.	 De	 Rode	 Ridder	 verheugde	 er	
zich	 al	 op	 om	 al	 zijn	 oude	 kameraden	 terug	
te	 zien,	 vooral	 Lancelot	 zijn	 beste	 vriend	
en	 Guinevere,	 de	 knapste	 jonkvrouwe	 van	
Camelot	en	omstreken.	Hij	ging	naar	zijn	kamer	
om	zijn	reisspullen	bijeen	te	scharrelen	en	om	
de	volgende	dag	bij	ochtendstond	 te	kunnen	
beginnen	aan	de	tocht	naar	Camelot.	Hij	dacht	
in	 zichzelf:	 “moatje	 ‘k	heb	er	 zin	 in	wajo”.	 Je	
zou	 voor	 minder	 als	 je	 tien	 dagen	 naar	 een	
toffe	bestemming	mag…

Het Kampthema
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Sloebers
Beste	sloebers

Jullie	zijn	juist	op	tijd.	Want	wij	hebben	te	horen	gekregen	dat	er	een	grote	draak	
onderweg	is	om	ons	dorp	te	verwoesten.	En	daarom	zijn	wij	koningen	,Tanguy	en	Robbe,	
op	zoek	naar	extra	ridders	om	ons	leger	te	versterken	en	ns	dorp	te	beschermen	tegen	
de	grote	draak.	Daarvoor	organiseren	we	een	trainingskamp	van	8	dagen	in	Graide.	
Daar	zullen	wij	jullie	opleiden	tot	volwaardige	ridders	zodat	wij	de	grote	draak	kunnen	
verslaan!
Wij	hopen	jullie	daar	voltallig	te	zien.

Met vriendelijke groeten
Koningen	Tanguy	en	Robbe.

PS:	Breng	deze	tekening	ingekleurd	mee,	het	is	jullie	toegangsticket	voor	het	kamp.	
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Rakkers
Lang	geleden	gebeurde	er	elk	jaar	iets	in	een	dorpje	ergens	in	de	Ardennen.	In	dat	
dorpje,	genaamd	Ridderdorp,	leefde	toen	een	heel	gemene	draak	met	een	slecht	humeur	
en	een	vreselijke	lijfgeur.	Deze	verbloemde	salamander	was	een	echte	lekkerbek.	Eén	
maal	per	jaar	moesten	de	inwoners	van	de	stad	hun	beste	maaltijd	voorschotelen,	
anders	zou	hij	het	dorpje	verwoesten.	De	burgemeester	van	het	dorp	bracht	daarom	de	
meest	kundige	koks	bij	elkaar	om	het	eten	van	de	draak	te	bereiden.	Hiermee	zouden	de	
inwoners	voor	een	jaar	veilig	blijven.
 
De	vredesovereenkomst	werd	jaren	en	jaren	in	stand	gehouden.	Maar	de	draak	eiste	
op	een	dag	meer	dan	een	maaltijd,	het	was	tijd	voor	iets	nieuws.	Vanaf	dan	moest	er	
ook	een	jong	meisje	voorgeschoteld	worden!	De	burgers	konden	niets	anders	doen	
dan	de	wensen	van	de	draak	te	vervullen.	Om	het	gebeuren	eerlijk	te	houden,	kozen	
de	dorpelingen	elk	jaar	willekeurig	een	meisje	door	middel	van	lotje	trek.	Dit	hielden	ze	
een	paar	generaties	vol.	Maar	op	een	dag	werd	de	dochter	van	de	huidige	burgemeester	
getrokken…	Die	was	helemaal	over	zijn	toeren	toen	hij	dit	te	horen	kreeg.	Dit	was	de	
druppel	die	de	emmer	deed	overlopen.	‘Vanaf	nu	doen	wij	helemaal	niets	meer	voor	die	
lelijke	draak!’,	riep	hij.	

Er	waren	nog	maar	10	dagen	voor	de	draak	zijn	maaltijden	kwam	ophalen.	De	
burgemeester	stelde	een	klein	team	samen	van	de	jonge,	knappe,	dappere	knapen	
Cyrielwulf,	Jommerus,	Milano,	Samar,	Clementi	en	Thijselbert	om	de	draak	te	doden.	Als	
ze	slaagden	dan	werden	ze	tot	ridder	geslagen,	de	ultieme	droom	voor	elke	jongeman!	

Maar	deze	jongens	waren	helemaal	nog	niet	klaar	voor	de	confrontatie	met	de	draak.	
De	burgemeester	deed	een	oproep	aan	de	twee	beroemde	gepensioneerde	ridders	
Poppekin	en	Jasperger,	die	bekend	stonden	voor	hun	vele	heldhaftige	avonturen.	
De	ridders	gaven	eerst	geen	gehoor	want	ze	hadden	zich	teruggetrokken	in	het	
aangrenzende	bos	om	rustig	te	kunnen	genieten	van	hun	welverdiende	pensioen,	na	
65	jaar	dienst.	Na	een	lange	onderhandeling	gaven	de	twee	ridders	uiteindelijk	toe.	
Onder	hun	toezicht	zouden	de	knapen	10	dagen	lang	beproefd	worden	ergens	op	de	
Ardense	hoogvlakten.	Tot	nu	toe	hebben	er	zich	al	zes	jongens	aangemeld	om	de	ultieme	
confrontatie	aan	te	gaan	en	om	uiteindelijk	tot	ridder	geslagen	te	worden.	

Beste	toekomstige	helden,	jullie	worden	op	5	augustus	verwacht	op	het	oefenterrein	in	
Graide!

Gegroet
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Toppers
Hoezee	Toppers	
Het	kamp	in	de	burcht	van	Koning	Arthur	komt	eraan.	Hij	is	op	zoek	naar	dappere	
krijgsheren	om	zijn	rijk	te	verdedigen	tegen	de	barbaren.	Maar	in	zijn	rijk	vindt	hij	niet	
de	juiste	mannen.	Daarom	is	hij	op	zoek	naar	18	huurlingen	die	voor	hem,	zijn	rijk	en	
zijn	volk	de	kastanjes	uit	het	vuur	willen	halen.	Ben	jij	die	huurling	die	boten,	hoeden,	
vliegtuigen,	kikkers	en	zwanen	vouwt,	de	vijand	in	stukken	rijt,	zijn	rijkdom	steelt	en	
daarna	geniet	van	een	waanzinnig	feestmaal?	Geef	dan	nu	je	adelbrieven	af	aan	de	
gezanten	van	de	koning,	Robbe	de	Robbeneiland	en	Isar	de	Landau	an	der	Isar!		
We	zien	jullie	in	Graide!

Riddernaam:	Michael	‘Mikey’	de	Michigan
Sterkte:	enorm	vette	dansmoves	
Zwakte: wandelen 
Wapen: goeiendag

Riddernaam:	Bram	de	Bramberg	am	Wildkogel		
Sterkte:	maakt	anderen	gek	met	urenlang	gebabbel	
Zwakte:	zijn	geduld	raakt	snel	op	
Wapen: langzwaard

Riddernaam:	Boris	de	Borisov	
Sterkte: kan zwemmen met harnas aan
Zwakte: klein
Wapen:	toverdrank	op	basis	van	water	

dernaam:	Bastiaan	de	Bastogne	
Sterkte: Loopt sneller dan een paard
Zwakte:	zijn	tweelingbroer	
Wapen: speer 

Riddernaam:	Frederik	de	Friedrichshafen	
Sterkte:	helse	verborgen	kracht	in	de	armen	
Zwakte:	zichzelf	
Wapen:	kettingkogel	

Riddernaam: Yassin de Yassiada 
Sterkte: ontwijkt aanstormende kanonskogels 
Zwakte:	voorliefde	voor	kebab	
Wapen:	Middeleeuwse	voetbal	

Riddernaam:	Tiebe	de	Tiebel	
Sterkte:	kan	vijanden	beïnvloeden	met	zijn	welsprekendheid
Zwakte:	verwond	bondgenoten	door	slechte	zwaardcoördinatie	
Wapen:	luidspreker	

Riddernaam:	Quinten	d’Osselère-Quintenic	
Sterkte: kan iemand zodanig woedend maken dat zijn aderen kapot springen 
Zwakte:	als	een	middeleeuwse	Mega	Mindy	niet	laten	weten	wanneer	hij	vertrekt
Wapen:	Trebuchet-katapult
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Toppers
Riddernaam:	Quinten	de	Quintenas	
Sterkte:	schiet	altijd	in	de	roos	
Zwakte:	heeft	een	kort	lontje	
Wapen:	kruisboog	

Riddernaam:	Sander	de	Sandersdorf-Brehna	
Sterkte: idealen waarmee hij iedereen met verstomming slaat
Zwakte:	voetbal
Wapen:	recurveboog	

Riddernaam:	Danté	de	Dantes	View
Sterkte: zijn voetensnelheid maakt iedereen gek 
Zwakte:	zijn	kleine	broer	
Wapen: piek 

Riddernaam:  Finn de Finnentrop 
Sterkte: gamen
Zwakte: gamen 
Wapen:	gamecontroller	

Riddernaam: Lennert de Lennerton 
Sterkte: zwijgt zodat hij als spion kan spioneren 
Zwakte:	weinig	goesting	waardoor	hij	een	gemakkelijke	prooi	is	
Wapen:	vuurtoorts	

Riddernaam: Thomas de Thomasville
Sterkte:	zijn	hoge	IQ	
Zwakte:	zijn	luidheid	verraad	hem	steeds
Wapen: dolk 

Riddernaam:	Cis	de	Cisco	
Sterkte:	zijn	coole	bike	
Zwakte:	de	stilte	
Wapen: lans

Riddernaam:	Enrico	d’Enrique	Iglésias	
Sterkte:	politiespel	
Zwakte:	heeft	een	kort	lontje
Wapen:	machete		

Riddernaam:	Yerco	de	Yercaud	
Sterkte:	door	zijn	hulp	staat	hij	bij	iedereen	in	het	krijt
Zwakte: naar de Chiro gaan als er geen is 
Wapen: strijdvogel

Riddernaam:	Pitte	de	Pittsburgh
Sterkte:	jonkvrouwen	versieren	
Zwakte:	jonkvrouwen	
Wapen:	cupidoboog	
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Gegroet	jonge	ridders	uit	Merelbeke!	Ik,	de	Rode	Ridder,	zoek	12	jonge	kerels	om	mij	te	
helpen	op	mijn	missie.	De	superknappe	prinses	zit	opgesloten	en	ik	moet	haar	bevrijden.	
Deze	missie	is	top	secret	dus	mondje	toe!	Ik	had	gevraagd	alvast	jullie	cv	door	te	sturen	
met	daarin	jullie	capaciteiten	en	zwakte.	Die	heb	ik	succesvol	ontvangen	en	ik	laat	nog	
wel	horen	wat	jullie	te	doen	staat.	
Be	@Graide	van	5	tot	15	augustus.	

Ewout:	
Favoriete	wapen:	basketbal
Verborgen	kracht:	vrouwelijk	schoon	bespelen	(ds)
Grootste	zwakte:	politiek	verantwoorde	mening	van	EEN	vrouwelijke	autoriteit	

Ko:
Favoriete	wapen:	kousen	met	illegale	print	
Verborgen	kracht:	valse	fluitmuziek	
Grootste	zwakte:	een	pot	mousseline	

Lie:
Favoriete	wapen:	een	Opinel	nummer	88
Verborgen	kracht:	snelle	handjes	en	grote	zakken	
Grootste	zwakte:	een	ontglipte	keutel	

Ibe:
Favoriete	wapen:	een	opblaasknuppel	
Verborgen	kracht:	ballen	incasseren	op	“klein	Wetteren”
Grootste	zwakte:	tabasco	in	de	ogen	

Thibaut:
Favoriete	wapen:	telefoontje	naar	één	van	zijn	gebroeders		
Verborgen	kracht:	Golf	MK2	(GDL)
Grootste	zwakte:	marginalen	van	‘t	GITO

Batist:	
Favoriete	wapen:	een	sjaal	van	de	Gantoise
Verborgen	kracht:	likes	op	facebook	
Grootste	zwakte:	bandjescontrole	op	lokale	fuiven

Joris:	
Favoriete	wapen:	AK-47	gemaakt	van	een	batterij	en	een	paperclip	
Verborgen	kracht:	uitgebreid	menu	van	77	cent	
Grootste	zwakte:	kortsluiting	in	zelf	geprogrammeerde	brol	

Kürt: 
Favoriete	wapen:	goedkope	scams	
Verborgen	kracht:	levert	extreem	veel	commentaar	op…	ja	alles	eigenlijk	
Grootste	zwakte:	Windows	95a

Kerels
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Kerels
Josse:	
Favoriete	wapen:	een	kledingstuk	uit	de	garderobe	van	zijn	broer	
Verborgen	kracht:	zwijgen	onder	grote	druk
Grootste	zwakte:	Wout	van	Aert	die	wereldkampioen	wordt	

Jolan:
Favoriete	wapen:	een	paar	voetbalschoenen	van	KSV		
Verborgen	kracht:	in	stilte	een	spel	doen	kantelen	
Grootste	zwakte:	rondslingerende	nudes	van	grote	broer	

Tuur:	
Favoriete	wapen:	blote	billen	op	sociale	media	van	collega’s	
Verborgen	kracht:	deinst	voor	niets	terug,	zelfs	niet	voor	ketchup	
Grootste	zwakte:	kleine	boompjes	op	bivak	

Maarten:
Favoriete	wapen:	oude	handlangers	van	naburige	jeugdbeweging	
Verborgen	kracht:	gratis	eetbonnen	van	Kayzr
Grootste	zwakte:	anderstalige	klasgenoten	

 

Graide	2018	//	16



Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Dagindeling
De	wekdienst	staat	op	en	geniet	van	de	stilte	op	het	terrein.

De	wekdienst	doet	zijn	uiterste	best	om	iedereen	wakker	te	krijgen.

De	groepsleider	toetert	tweemaal.	We	nemen	onze	wasgerief	mee	
naar	de	formatie	om	aan	ochtendgymnastiek	te	doen.

We	gaan	ons	wassen	in	of	aan	de	vijver	om	helemaal	wakker	te	
worden.	Brrrr	lekker	fris.	Nu	zijn	we	helemaal	wakker.

De	groepsleider	toetert	driemaal.	We	gaan	in	perfect	uniform	naar	
de	formatie.	Daarna	wassen	we	de	handjes	en	nemen	we	een	stevig	
ontbijt.	

Na	het	ontbijt	en	de	afwas	doen	we	onze	speelkledij	aan.

De	leiding	verzamelt	de	afdeling	om	de	toffe	voormiddagactiviteiten	te	
beginnen.

De	groepsleider	toetert	driemaal.	We	gaan	naar	de	formatie.

We	verplaatsen	ons	naar	de	eettent,	waar	we	kunnen	genieten	van	het	
lekkers	dat	de	keuken	voor	ons	heeft	gemaakt.	Maar	eerst	de	handjes	
wassen.

Om	de	maaltijd	even	te	laten	zakken,	nemen	we	een	siësta.

De	groepsleider	toetert	éénmaal.	Enkel	de	leiders	gaan	naar	de	eettent	
voor	een	kleine	vergadering.

We	gaan	verder	met	de	leuke	namiddagactiviteiten.

We	houden	even	een	kleine	pauze	om	ons	vieruurtje	op	te	eten
.
De	groepsleider	toetert	driemaal.	We	verzamelen	in	de	avondformatie.

We	gaan	ons	handen	wassen	en	eten	ons	avondmaal	op	in	de	eettent.

Terwijl	de	zon	langzaam	zakt,	is	er	nog	een	plezante	avondactiviteit.	

De	sloebers	en	de	speelclub	kruipen	onder	de	wol.	We	zijn	stil	zodat	zij	
kunnen	slapen.

De	rakkers	en	de	toppers	kruipen	met	veel	tegenzin	in	hun	slaapzak.

De	kerels	gaan	naar	hun	slaaptent.

De	leiding	verzamelt	voor	de	leidingskring.	De	activiteiten	en	diensten	
worden	besproken	en	geëvalueerd.

07u00		
 
07u15	
 
07u25		
 

07u35		
 

07u55		
  

08u45		
 
09u00		
  

11u45		
 
12u00
   

12u45		
 
14u00		
 

14u15		
 
16u00		
 
18u05		
 
18u10		
 
19u30	
  
21u00		
 

21u30		
 
22u00		

22u30		
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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 Kampmenu
Ontbijt Middagmaal Avondmaal

Zondag	5	augustus spaghetti	bolognaise

Maandag	6	augustus Brood,	koffie
choco,	confituur

fishsticks
spinaziestoemp

courgettesoep
brood,	eiersalade
tomaten,	
komkommer

Dinsdag	7	augustus Brood,	koffie
choco,	confituur

tomatensoep,
brood,	komkommer,
tomaten,	surimi

fricandon
aardappels
boontjes	of	kriekjes

Woensdag	8	augustus Brood,	koffie
choco,	confituur

juliennesoep,
brood,	komkommer,
tomaten,

vol-au-vent
kroketten

Donderdag 9 
augustus
2- daagse
dagtocht

Brood,	koffie
choco,	confituur

brood,	beleg macaroni
kaas	-	hesp

Vrijdag	10	augustus
2- daagse

Brood,	koffie
choco,	confituur

wortelsoep
verrassingsbrood

stoverij
appelmoes
frietjes

Zaterdag	11	augustus Brood,	koffie
choco,	confituur

champignonsoep
brood,	komkommer,
tomaten,	tonijnsla

Italiaanse/	maffia	
avond: pizza

Zondag	12	augustus
bezoekdag

Brood,	koffie
choco,	confituur

BBQ croque	monsieurs

Maandag	13	augustus Brood,	koffie
choco,	confituur

broccolisoep,	spekjes,
brood,	komkommer,	
surimi

kip,	currysaus,	rijst

Dinsdag	14	augustus
kampvuur

Brood,	koffie
choco,	confituur

quiche worst	op	de	bbq

Woensdag 15 
augustus
terug naar huis

Brood,	koffie
choco,	confituur

brood,	overschot	
beleg
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Leidingsploeg

“Liever	rijk	en	gezond	dan	arm	en	ziek”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als	Ridder	mankepoot
Ik	ben	ridder	geworden	omdat	mij	een	gebraden	kip	beloofd	
was 
De	heilige	graal	is	voor	mij	een	mooi	gevormde	beker	om	soep	
of	koffie	uit	te	drinken
De	eer	van	deze	jonkvrouw	wil	ik	verdedigen:	mijn	hart	is	lang	
geleden gestolen door prinses Fiona
Met	dit	rijdier	wil	ik	ten	strijde	trekken:	een	Honda	camino	van	
‘86
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	de	pipi	van	mijn	paard

“Oprecht	of	temptation?”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als	Filosoof	in	peignoir
Ik	ben	ridder	geworden	voor	de	werkzekerheid	en	stabiele	uren
De	heilige	graal	is	voor	mij	een	kwartje	kilo	ongezouten	spek	uit	
‘t	vuistje
De	eer	van	deze	jonkvrouwe	wil	ik	verdedigen:	die	ene	daar	van	
ginderachter
Met dit rijdier wil ik ten strijde trekken: de Corsa sport van 
leider	Tanguy
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	een	blote	mannenenkel

“Als	ineens	alles	op	je	afkomt,	rijd	je	aan	
de	verkeerde	kant	snapje?”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als	Diene	jongen	die	over	het	ijs	glijdt	
Ik	ben	ridder	geworden	omdat	elke	vrouw	kickt	op	een	vent	in	
uniform
De	Heilige	Graal	is	voor	mij	een	mooie	vijver	die	bevroren	is
De	eer	van	deze	jonkvrouwe	wil	ik	verdedigen:	die	snelle	vant	
koninkrijk	hier	neffest
Met	dit	rijdier	wil	ik	ten	strijde	trekken:	een	rijdend	bed
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	vorte	vis
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth

Graide	2018	//	21

Leidingsploeg

“Een	kamp	zonder	beek,	is	een	kamp	met	
een	vijver”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als	Emporio
Ik	ben	ridder	geworden	om	mijn	ego	te	strelen
De	Heilige	Graal	is	voor	mij	een	golden	drop	op	de	hudo
De	eer	van	deze	jonkvrouwe	wil	ik	verdedigen:	in	de	walen	zal	
er alleszins geen rondlopen
Met	dit	rijdier	wil	ik	ten	strijde	trekken:	stalen	ros	van	carbon
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	Rodenbach	met	een	ei

“Als	ge	buiten	de	wet	wilt	leven,	dan	
moet	ge	eerlijk	zijn”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als	Chauffeur																																																																																		
Ik	ben	ridder	geworden	omdat	het	moest
De	Heilige	Graal	is	voor	mij	het	14de	studio	album	van	Bob	
Dylan
De	eer	van	deze	jonkvrouwe	wil	ik	verdedigen:	een	droevige	
dame	uit	de	lage	landen
Met dit rijdier wil ik ten strijde trekken: een DAF 95 XF 
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	de	wekdienst

“Een	dag	niet	gelachen,	is	een	dag	niet
	geleefd”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen,	zo	hard	zelfs,	dat	er	een	deuk	in	mijn	
harnas zit
Ik	ben	ridder	geworden:	omdat	die	vacature	nog	open	stond	bij	
de	VDAB
De heilige graal is voor mij goe veel eten 
De	eer	van	deze	jonkvrouwe	wil	ik	verdedigen:	zij	die	mijn	eer	
ook verdedigt
Met dit rijdier wil ik ten strijde trekken: Een minikoe van al de 
rest	heb	ik	schrik
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	als	ik	het	weer	laat	
rondslingeren in het kasteel
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Leidingsploeg

“Sterf	niet	voor	ons	vaderland	maar	
zorg	dat	de	vijand	voor	het	zijne	
sterft!”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als:	Zwijgzame	heer	met	de	wijze	
woorden 
Ik	ben	ridder	geworden	voor	de	meisjes
De	Heilige	Graal	is	voor	mij	een	USB-stick	met	128	GB	aan	
muziek		
De	eer	van	deze	jonkvrouwe	wil	ik	verdedigen:	Oréal,	want	zij	is	
het waard 
Met	dit	rijdier	wil	ik	ten	strijde	trekken:	ik	heb	geen	rijdier	nodig	
want	ich	ben	een	behr	
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	zure	pruimen

“Spijt	is	wat	de	koe	schijt!”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als	De	lookalike	van	Jason	
Ik	ben	ridder	geworden	voor	de	faam	
De	Heilige	Graal	is	voor	mij:	een	julientje	waarbij	alle	
ingrediënten	1	zijn	
De	eer	van	deze	jonkvrouwe	wil	ik	verdedigen:	die	delle	van	
café	sport	
Met	dit	rijdier	wil	ik	ten	strijde	trekken:	de	roodrunner
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	kritiek	

“Toon	geen	genade	in	mijn	team	is	geen	
plaats	voor	zwakke	schakels.“
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als:	Die	kwaad	kijkende	jonge	met	zijn	
petje
Ik	ben	ridder	geworden	omdat	ik	daar	zin	in	had
De	Heilige	Graal	is	voor	mij	een	soepbeker	om	uit	te	drinken	op	
bezoekdag
De	eer	van	deze	jonkvrouwe	wil	ik	verdedigen:	een	
jonkvrouwe?	Dat	ken	ik	niet.
Met dit rijdier wil ik ten strijde trekken: een niet opgedreven 
skyteam	dax
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	zure	regen
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth

Graide	2018	//	23

Leidingsploeg

“De	laatsten	zullen	de	laatsten	zijn.	
Zwakkelingen”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als	Pedro	el	apuesto	caballero
Ik	ben	ridder	geworden	omdat	ik	dan	niet	moet	helpen	in	het	
huishouden	met	mijn	Mamá
De	heilige	graal	is	voor	mij	een	utopisch	universum	waar	
de	linksen	op	het	politieke	spectrum	de	handen	wél	uit	de	
mouwen	steken
De	eer	van	deze	jonkvrouwe	wil	ik	verdedigen:	de	dochter	
van	Alain	Remue	van	de	cel	vermiste	personen,	die	studente	
diergeneeskunde	
Met	dit	rijdier	wil	ik	ten	strijde	trekken:	Het	kiekenkraam	van	
De Trog
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	Het	zeewater	uit	Zoutelande

“Ik	speel	altijd	om	te	winnen!”
Ik	ben	tot	ridder	geslagen	als	Die	vrouw	met	het	fototoestel	en	
de	instabiele	enkels
Ik	ben	ridder	geworden	omdat	er	nog	een	vierde	man	nodig	
was om te manillen
De	Heilige	Graal	is	voor	mij	nog	steeds	onvindbaar
Door deze ridder wil ik wel eens verdedigd worden: de 
onoverwinnelijke kaarterskoning
Met	dit	rijdier	wil	ik	ten	strijde	trekken:	een	glascontainer	op	
vier wielen
Hiervan	gaat	mijn	harnas	roesten:	onevenwichtige	koffiekannen	
in de vroegte
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Keukenploeg

Poppe	De	Baljuw
Ook	wel	in	de	virtuele	wereld	‘The	Poppinator’	
genoemd.	Een	fijne	jongeman	die	wel	eens	
graag	pronkt	met	zijn	verworven	wijsheid	uit	de	
rechtenstudies.	Door	gebrek	aan	andere	stoere	
eigenschappen	heeft	hij	zich	in	het	voorjaar	maar	
een	motorfiets	gekocht.

JP	De	Vuurmeester
Een	Chiromeneer	door	merg	en	been	die	niet	
alleen	een	geschiedenis	heeft	in	Chiro	Trefpunt	
maar	ook	in	Chiro	Klimop.	Hij	werkt	als	ICT-man	in	
Becosoft,	je	kan	dat	merken	aan	zijn	voorhoofd.	
Koken	kan	hij	wel	maar	hij	heeft	vooral	een	BMW.

Kristof	De	Uitlaatsmid
Een mooie rosse vent die elke dag staat te zweten 
en	graag	mayonaise	eet.	Hij	heeft	geen	motor	
nodig	om	er	stoer	uit	te	zien	maar	toch	heeft	hij	er	
een	gekocht.	Hij	is	de	vent	van	Eline	en	vader	van	
de	prachtige	Marie-Lou	De	Jonkvrouwe.
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Keukenploeg

ELINE Goor	De	
Sommelier	
Dè	beste	
schoonheidsspecialiste	in	
de	buurt.	Eline	Goor	is	een	
liefelijke	blonde	dame	die	
een	verleden	heeft	in	Chiro	
Scheldebloem.	Ze	houd	van	
van	witte	wijntjes,	Marie-Lou	
en	haar	rosse	wederhelft.

Penninck	De	Hofnar
Woont	samen	met	Jessie,	zijn	vriendin	in	
Gent.	Speelt	in	zijn	vrije	tijd	kaartspelletjes	
en	in	zijn	niet	-vrije	tijds	werkt	Penninck	bij	
de	bank.	Hij	is	soms	ook	beter	gekend	als	een	
gezwinde	slak.

Kint	De	Minstreel
Jeroen	Kint	heeft	een	doctorandus	in	de	fysica	
en	dus	is	het	maken	van	batterijen	deel	van	zijn	
dagelijkse	leven.	Hij	sinds	een	jaar	ook	een	‘man	
-bun’	gekweekt	want	hij	zou	heel	graag	lijken	op	
die	Ken	van	Temptation	Island.	Verder	staat	Jeroen	
bekend	om	zijn	inzet	in	het	Verbond	en	om	zijn	kook	
-en	knustelkunsten.

eline	Pevenage	
Vrouw	Des	Huizes
Samen	met	‘Bekes’	gaat	zij	als	
keukenploeg	voor	een	eerste	
keer	mee	op	kamp.	Zij	zal	niet	
alleen helpen onze maagjes te 
vullen	maar	als	we	met	heimwee	
zitten	dan	mogen	we	zeker	ook	bij	
haar	op	schoot	komen	zitten	om	
getroost	te	worden.	Als	moeder	
van	kleine	Cyriel	De	Schildknaap		
heeft	zij	daar	zeker	al	ervaring	
mee.

Bekes	De	Raadsheer
Wim,	vader	van	Cyriel	heeft	
na	enkele	jaren	besloten	
om aan de slag te gaan in 
de	keukenploeg	van	zijn	
teergeliefde	Chiro	Trefpunt.	Of	
hij	goed	kan	koken,	weten	we	
niet maar we zijn er zeker van 
dat	Eline	hem	daar	wel	bij	zal	
helpen.
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Help	de	rode	ridder	zijn	duiven	
terug	te	vinden.
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Reisinformatie
Alle	Trefpuntonderdanen	van	Koning	Arthur	worden	op	5	augustus	om	12.15u	verwacht	
aan	het	station	van	Merelbeke.	Daar	wachten	enkele	krijgsheren	hen	op,	om	de	trein	van	
12.46u	te	nemen.	De	reis	naar	Graide	Château	is	lang	en	lastig	want	we	zitten	4	uur	op	
een	gammele	kar	op	rails	voorgespannen	met	honderden	paarden.	Daarom	vragen	we	de	
onderdanen	om	een	klein	lunchpakket	mee	te	nemen	met	daarin	een	koekje/stuk	fruit,	
boterhammen	en	water.	We	sporen	van	Merlebecca	(Merelbeke)	via	Ganda	(Gent)	door	
Broeksele	(Brussel)	Divonanto	(Dinant)	naar	Graide.	Als	alles	goed	gaat,	komen	we	rond	
17.15u	aan	in	het	beruchte	kasteel	van	Zijne	Majesteit	Koning	Arthur.

Op	 15	 augustus	 zwaait	 Zijne	 Majesteit	 Koning	 Arthur	 zijn	 onderdanen	 terug	 uit.	 Ze	
vertrekken	om	13.45u	in	Graide	en	reizen	via	dezelfde	route	terug.	Rond	18.10u	zijn	de	
onderdanen	terug	thuis,	in	Merelbeke.
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Heimwee op Kamp
Nogal	wat	kleine	Chirojongens	hebben	op	kamp	al	eens	 last	 van	heimwee.	 Soms	
kan	een	brief	van	mama	en/of	papa	daar	 tegen	helpen.	Soms	werkt	het,	 jammer	
genoeg,	net	omgekeerd.	Een	brief	van	thuis	kan	ook	een	bron	van	heimwee	zijn.	Om	
er	voor	te	zorgen	dat	je	Sloeber	of	Speelclubber	niet	te	veel	heimwee	krijgt,	maak	
je	best	gebruik	van	onderstaande	do’s-and-don’ts.	Hoe	minder	heimwee,	hoe	meer	
speelplezier!

Do:
●	Hou	je	zoon	op	de	hoogte	van	wat	er	thuis	gebeurt.	Zijn	jullie	bij	de	grootouders	
geweest	of	wint	zijn	favoriete	team	een	wedstrijd?	Laat	hem	dat	zeker	weten.
●	Vraag	hem	hoe	het	gaat.	Is	het	eten	lekker?	Is	de	beek	fris	genoeg?	Wat	hebben	
jullie	al	gedaan?	Zo	weet	hij	meteen	wat	hij	moet	schrijven	in	zijn	eigen	brief.
●	Zeg	dat	je	hoopt	dat	hij	zich	amuseert.	Reden	te	meer	om	elke	dag	mee	te	spelen

Don’t:
●	Stuur	niet	elke	dag	een	brief.	Zo	is	je	zoon	meer	bezig	met	zijn	vrienden	en	minder	
met	thuis.	
●	“Wij	missen	je”	schrijven	lijkt	een	goed	idee,	maar	is	het	eigenlijk	niet.	Het	klinkt	
misschien	een	beetje	vreemd,	maar	dit	zinnetje	zorgt	ervoor	dat	hij	jullie	ook	gaat	
missen.	
●	Wens	hem	liever	een	goed	kamp	toe,	of	herinner	hem	aan	het	feit	dat	jullie	naar	
de	bezoekdag	zullen	komen.

Briefwisseling
Aangezien	wij	tien	dagen	lang	in	de	burcht	van	Koning	Arthur	verblijven,	zijn	wij	
nagenoeg	onbereikbaar	voor	de	buitenwereld.	Je	kan	echter	wel	een	brief	schrijven	en	
die	bussen	in	je	dichtstbijzijnde	brievenbus	of	je	kan	hem	meesturen	met	de	postduif.	
Dan	zal	de	brief	door	de	nar	aan	je	zo(o)n(en)	bezorgd	worden.

Graide	2018	//	28



Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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De Bezoekdag
OP	AUDIËNTIE	BIJ	ZIJNE	MAJESTEIT	KONING	ARTHUR
Koning	Arthur	wil	 u	 graag	 uitnodigen	 voor	 een	 bezoek	 aan	 zijn	 burcht.	 U	mag	 van	 de	
koning	één	dag	rondneuzen	 in	alle	kamers	van	de	burcht	of	 toch	bijna	allemaal.	U	kan	
zelf	beroep	doen	op	uw	kleine	knul	voor	een	rondleiding	in	deze	grote	burcht.	Vermits	de	
bovengenoemde	beheerder	al	zijn	troeven	wil	etaleren,	sommen	wij	deze	graag	al	even	
op.

11u: De	poorten	van	de	verdedigingsmuren	worden	geopend.	Via	kleine	wegels	wordt	
u	geleid	naar	een	grote	stal	waar	u	uw	paard	met	kar	kan	achterlaten.	Om	deze	plaats	
te	vinden	(ZIE	ROUTBESCHRIJVING	PAGINA	30).	Gelieve	niet	vroeger	te	komen	want	de	
burcht	en	de	koning	moeten	zich	hier	toch	nog	wat	op	voorbereiden.	

11u30:	Koning	Arthur	spreekt	u	toe	en	zal	de	dag	even	overlopen.
12u00 tot 14u30:	Koning	Arthur	nodigt	u	uit	om	samen	met	hem	aan	de	ronde	tafel	
te	gaan	voor	een	lekkere	maaltijd.	Er	staat	een	Bourgondische	barbecue	met	veel	vlees	
en	voldoende	groentjes	op	het	menu	 .	Voor	de	personen	die	geen	echte	Bourgondiërs	
zijn	en	niet	graag	vlees	eten,	is	er	een	vegetarisch	alternatief	voorzien.	De	koning	vraagt	
wel	om	op	voorhand	te	 laten	weten	of	 jij	bij	hem	aan	tafel	 zal	 zitten,	dit	kan	door	het	
inschrijvingsformulier	in	te	vullen	dat	jullie	per	mail	kregen.	De	koning	vraagt	ook	om	je	
eigen	bord	en	bestek	mee	te	nemen	want	hij	heeft	niet	genoeg	borden	en	bestek	in	zijn	
burcht.	

12u00:	De	bar	gaat	open	om	het	heerlijke	eten	mee	door	te	spoelen.	Er	zal	koffie	en	
taart	zijn	maar	Koning	Arthur	had	voor	de	taart	graag	op	uw	kookkunsten	gerekend.	Hij	
zou	graag	een	lekker	stukje	taart	proeven	van	u	kunnen.	Als	u	zo	vrij	zou	willen	zijn	om	een	
taartje	te	bakken,	mag	je	die	de	dag	zelf	afgeven	aan	de	keukenploeg	zij	zullen	u	hartelijk	
danken.	

15u:	De	kruistocht	(wandeling)	in	het	prachtige	landschap	rond	de	burcht	gaat	van	start.
16u: Sportievelingen	 kunnen	meedoen	 aan	 een	 sportactiviteit	 naar	 keuze.	U	 kan	 dan	
tonen	wat	u	waard	bent	en	misschien	nodigt	de	koning	u	dan	uit	om	in	zijn	koninklijke	
ploeg	te	spelen.	U	kan	uw	kunsten	tonen	in	een	oud	middeleeuws	spel,	voetbal	genaamd.	
Klinkt	dit	te	intensief?	Dan	kan	u	ook	uw	precisie	tonen	in	een	spel	dat	is	overgekomen	van	
de	Vikingen,	Kubb	genaamd.

17u30:	 Koning	Arthur	houdt	 zijn	 laatste	 toespraak	en	de	narren	 spelen	nog	een	klein	
toneeltje.		Hierna	zal	de	koning	u	vragen	om	zijn	burcht	te	verlaten	zodat	de	rust	in	zijn	
burcht	kan	wederkeren.	
Ik	verwacht	u!	

Gegroet	Koning	Arthur
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Routebeschrijving
1.	 Ga	de	R4	op	vanaf	de	Hundelgemsesteenweg/N444	en	Guldensporenlaan/R4a
2.	 Neem	de	E40	richting	Brussel
3.	 Volg	de	3	rechterrijstroken	bij	het	knooppunt	Groot-Bijgaarden	om	de	borden	
E40/E19
richting	E411/Namen/Luik/Antwerpen/Luchthaven	Zaventem	te	volgen
4.	 Voeg	in	op	de	E19
5.	 Houd	links	aan	bij	de	splitsing	en	rij	door	op	de	E40
6.	 Houd	links	aan	bij	de	splitsing	en	rij	door	op	de	R0
7.	 Volg	de	2	rechterrijstroken	bij	het	knooppunt	Leonard	om	de	borden	E411	
richting	
Namen/Luxemburg	te	volgen
8.	 Neem	afslag	23-Wellin	en	voeg	in	op	Rue	de	Dinant/de	N94	richting	Wellin/Han	s/
Lesse
9.	 Voeg	in	op	Rue	de	Dinant/de	N94	(borden	naar	Beauraing/Wellin)
10.	 Sla	rechtsaf	naar	Rue	de	Wellin/de	N40
11.	 Ga	verder	op	de	N40
12.	 Neem	op	de	rotonde	de	4e	afslag	naar	Rue	de	Gedinne/de	N835
13.	 Ga	8.4	km	verder	op	de	N835
14.	 Sla	linksaf	en	vervolg	de	weg	naar	Rue	des	Ecoles
15.	 Sla	in	Gembes	linksaf	naar	Rue	de	Sodumont
16.	 Weg	vervolgen	naar	Rue	de	Gembes
17.	 Rue	de	Gembes	draait	iets	naar	rechts	en	wordt	Rue	du	Pont
18.	 Vanaf	hier	zie	je	normaal	bordjes	van	Chiro	Trefpunt	hangen	in	het	centrum	van	
Graide
19.	 Ga	vervolgens	anderhalve	kilometer	rechtdoor	op	de	Rue	de	la	Violette
20.	 Sla	vervolgens	links	af	en	je	ziet	het	kampterrein	liggen!
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth

Graide	2018	//	31

Algemene Afspraken
Als	we	op	kamp	zijn,	doen	we	alles	altijd	een	tikkeltje	zotter.	Toch	zijn	er	een	paar	regels	
waar	we	ons	aan	moeten	houden	om	het	voor	iedereen	aangenaam	te	houden.

We	gooien	ons	afval	in	vuilniszakken	en	niet	op	de	grond.	Een	proper	terrein	oogt	veel	
mooier	en	is	niet	alleen	beter	voor	het	milieu,	maar	het	is	ook	veiliger.	Je	wilt	toch	niet	
op	een	leeg	blikje	gaan	staan	met	je	blote	voeten?	Als	je	niet	weet	waar	je	je	afval	mag	
wegdoen	dan	vraag	je	dat	best	aan	een	leider.

De	LK-tent,	verkleedtent,	leidingstenten,	keukenploegtenten	en	de	VB-tent	zijn	ten	allen	
tijde	verboden	terrein	voor	leden.	De	keuken-	en	materiaaltent	mag	je	enkel	betreden	
als	je	toestemming	hebt.	
Er	geldt	een	algemeen	rookverbod	voor	alle	afdelingen.	

Laat	elektronische	apparaten	zoals	smartphones	thuis,	ze	meenemen	op	kamp	is	op	
eigen	risico.

Neem	geen	snoepgoed	of	frisdrank	mee,	gevonden	snoepgoed	wordt	door	de	leiding	in	
beslag	genomen.	

Als	je	medicatie	moet	nemen	tijdens	het	kamp,	laat	je	dat	vooraf	aan	je	leiding	weten.	Zij	
zorgen	ervoor	dat	je	alles	op	het	juiste	tijdstip	krijgt.

We	hebben	respect	voor	de	natuur	daarom	breken	we	geen	takken	af	en	kerven	we	niet	
in	bomen.
Jezelf	wassen	gebeurt	met	milieuvriendelijke	zeep.	Het	gebruikte	water	gooi	je	niet	terug	
in	de	beek	of	vijver.	

Je	hebt	enkel	geld	nodig	voor	postkaartjes	of	voor	een-/tweedaagse.
Wij adviseren het volgende: 
o	Sloebers	€	5,00	
o	Speelclub	€	6,00	
o	Rakkers	€	7,50	
o	Toppers	€	12,50	
o	Kerels	€	15,00	
o	Aspiranten	€	20,00

Wie	drugs	bij	zich	heeft	wordt	onmiddellijk	naar	huis	gestuurd.

Vanaf	dat	de	jongste	afdelingen	rond	21u	gaan	slapen,	zijn	we	stil	op	het	terrein.	Houd	er	
rekening	mee	dat	we	op	kamp	leven	volgens	kampuur.	Dus	22u	wordt	op	kamp	21u.		

Je	neemt	geen	eigen	zakmessen	of	andere	scherpe	voorwerpen	mee	op	kamp.	Als	je	met	
een	technisch	probleem	zit,	vraag	dan	een	leider	om	hulp.	
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Rugzak al gepakt?

Kledij
Ondergoed
Kousen
Warme	pyjama
T-shirts
Enkele	warme	truien
Korte	broeken
Lange	broeken

Waterdichte	jas
Wandelschoenen
Waterschoenen
Sportschoenen
Rubberen	laarzen

Zwembroek
Verkleedgerief
	-	kampthema:		Ridders	
-	Maffia

Eetgerei
Een	bord	of	gamel
Een	soepkom	of	tweede	gamel
Een	stevige	beker	om	uit	te	drinken
Een	stevige	drinkbus

Wasgerei
Zeep	en	shampoo	(milieuvriendelijk)
Tandenborstel	en	tandpasta
Een	stevige	wasbassin

Enkele	badhanddoeken
Enkele washandjes

Allerlei

Enkele	tips

Slaapzak
Veldbed
Een	luchtmatras	of	matje
Een dekentje
Zaklamp
Zonnecrème
Belangrijke	telefoonnummers
Pen	en	papier	(briefadressen)

Identiteitskaart
Een	zak	voor	vuil	linnen
Enkele zakdoeken
Een	trendy	zonnebril
Een	pet	of	zonnehoed
Een	trekrugzak	(vanaf	Toppers)
Een	dagrugzak	(Sloebers	tot	Rakkers)

Maak	eventueel	voor	de	kleinsten	een	apart	zakje	voor	elke	dag,	dat	is	
eenvoudiger	voor	zoonlief	en	de	leiding	die	vaak	een	handje	
moeten	helpen.	Een	naamteken	plaatsen	in	de	kledij	maakt	het	ook	
gemakkelijk	om	verloren	gerief	terug	te	vinden.

We vragen met aandrang om geen losse voorwerpen aan de 
valiezen	te	hangen.	Je	neemt	in	dat	geval	beter	een	extra	tas.

Plastic	zakken	zijn	ook	niet	ideaal	om	gerief	in	te	vervoeren.	Dit	
verhindert	namelijk	het	laden	en	het	lossen	van	de	vrachtwagen	en	deze	
zaken	zijn	vaak	de	eerste	die	sneuvelen.	Anderzijds	zijn	harde	en	grote	
koffers	voor	ons	niet	gemakkelijk	te	versleuren.	Denk	ook	aan	onze	rug!

Gelieve	zoveel	mogelijk	milieuvriendelijke	zeep	te	gebruiken.	
We	respecteren	graag	de	natuur,	we	zitten	er	immers	middenin.

Aspiranten	dienen	een	fietshelm	mee	te	nemen!

Data	
1	augustus	tussen	18u	en	19u	binnenbrengen	bagage	@Trefpunt

17	augustus	tussen	19u	en	20u	afhalen	bagage	@Trefpunt
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Fiscaal attest
Ouders	kunnen	de	kosten	voor	de	opvang	van	hun	kinderen	onder	de	12	jaar	inbrengen	
als	 vermindering	 van	 hun	 belastbaar	 inkomen.	 Jeugdwerkinitiatieven	 (zoals	 Chiro	
Trefpunt)	zijn	fiscaal	aftrekbaar	voor	kinderen	tot	12	jaar.

 

De	attesten	worden	zoveel	mogelijk	bij	de	kampinschrijving	uitgedeeld.	Als	je	nog	geen	
attest	hebt	en	je	denkt	toch	aanspraak	te	maken	op	zo’n	attest,	aarzel	dan	niet	om	
contact	op	te	nemen	met	onze	groepsleider:
Robbe	Van	Wichelen,	groepsleiding@chirotrefpunt.be

Aangerekende	kosten	voor	lidgeld	en	het	vieruurtje	komen	niet	in	aanmerking.	
Concreet	betekent	dit	voor	Chiro	Trefpunt	dat	het	fiscaal	attest	enkel	geldt	voor	
het	kamp.

Er	geldt	een	maximaal	aftrekbaar	bedrag	van	€	100,00

Voor	kinderen	die	12	jaar	werden	of	worden	in	2018	kunnen	wij	enkel	de	
kosten	van	activiteiten	die	voorafgingen	aan	hun	verjaardag	in	rekening	
brengen.

1

2

3
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Tekst van een Leider

Gewapend	 met	 een	 rode	 regenfrak	 en	
een	paar	stevige	Quechuabottienen	zette	
ik 13 jaar geleden voor de eerste keer 
voet	 op	 de	 heilige	 pelouse	 achter	 de	
Kloosterstraat.	Het	klinkt	misschien	cliché,	
maar meer dan die ene vriendjesnamiddag 
had	Trefpunt	eigenlijk	niet	nodig	om	mij	te	
besmetten	met	 de	 Chiromicroben.	 Vanaf	
dan	 heb	 ik	 als	 klein	manneke	 nooit	 echt	
veel	 gepush	 van	 buitenaf	 nodig	 gehad	
om	elke	week	 opnieuw	met	mijn	 velo’ke	
richting	 het	Heem	 te	 crossen.	Op	 één	 of	
andere manier had ik voor mijn eigen al 
vrij	 rap	 uitgemaakt	 dat	 dit	 hetgeen	 was	
waar ik voortaan mijn zondagmiddagen 
mee	zou	opvullen.	

Bij	 het	 schrijven	 van	 deze	 tekst	 werd	 ik	
vaak	 overmand	 met	 het	 confronterend	
gevoel	 dat	 dit	 nu	 allemaal	 al	 zo	 lang	
geleden	is.	Waar	is	de	tijd	dat	ge	met	al	uw	
deugnieterij	 wegkwam,	 gewoon	 omdat	
ge	een	schattig	muilke	had?	Voor	dat	het	
allemaal	 goed	 en	 wel	 doordringt,	 zijn	
de	 zondagen	 van	 onbezonnen	 ravotten	
definitief	 gepasseerd.	 Allé,	 laat	 mij	 toe	
een	beetje	te	nuanceren.	Natuurlijk	is	alle	
amuseleute	 er	 als	 leider	 ook	 nog	 altijd,	
met	 dat	 verschil	 dat	 het	 onbezonnen	
aspect	 moet	 plaatsmaken	 voor	 wat	
verantwoordelijkheid.	 Goh	 ja,	 voor	 alles	
zijnen	tijd	zeker?!

Begrijp	mij	echter	niet	verkeerd.	Ondanks	
dat	 het	 hele	 leidinggebeuren	 plots	 erg	
dichtbij	 komt,	 is	 het	 niet	 iets	 waar	 je	
zomaar	 wordt	 ingesmeten.	 Naarmate	 je	
ouder	wordt,	breidt	het	Chiro-engagement	
zich	verder	uit	dan	enkel	de	aanwezigheid	
op	 zondagmiddag.	 Als	 aspirant	 spring	
je	 tijdens	 de	 blokmaanden	 in	 voor	 de	
studerende	leiding,	je	wordt	verwacht	op	
voor-	 en	 nawacht….	 Oh	 ja,	 en	 natuurlijk	

zijn	 er	 ook	 nog	 de	 Aspi-spelen	 op	 kamp,	
een	 finale	 check	 om	 te	 kijken	 of	 je	 klaar	
bent	voor	het	echte	werk.	

Bij	mij	is	het	ondertussen	ook	alweer	2	jaar	
geleden	 dat	 ik	 aan	 dit	 nieuwe	 hoofdstuk	
begon.	 Als	 rookie	 kwam	 ik	 samen	 met	
mijn	 collega-aspiranten	 terecht	 in	 een	
reeds	 grondig	 gesmeerde	 12-koppige	
leidingsmachine.	 Ze	 namen	 ons	 op	
sleeptouw	en	maakten	ons	wegwijs	 in	de	
toen	nog	onbekende	wereld.	Alles	verliep	
eigenlijk	 perfect.	 Voor	 het	 eerst	 sinds	
lange	 tijd	 kenden	 we	 terug	 de	 luxe	 van	
een	 uitgebreid	 leidingkorps.	 Onder	 het	
motto	“aan	al	het	mooie	komt	een	eind”,	
kwam	 in	het	begin	van	dit	 jaar	het	besef	
dat	 het	 niet	 even	 gemakkelijk	 zou	 gaan	
als	 het	 voorbije	 jaar.	De	 vorige	 generatie	
heeft	ons	op	kamp	de	fakkel	doorgegeven	
en	vanaf	september	was	het	dan	écht	aan	
ons.	Dit	 jaar	heeft	ons	vooral	geleerd	dat	
we	 het	 allemaal	 niet	 als	 vanzelfsprekend	
mogen	 beschouwen.	 Het	 heeft	 niet	 veel	
zin	om	hier	verder	over	uit	te	wijken.	Laat	
het	ons	gewoon	houden	bij	te	zeggen	dat	
er	zeker	nog	wat	ruimte	voor	progressie	is.	
Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	de	aankomende	
nieuwe	wind	ons	deugd	gaat	doen!	 Ik	zie	
het	zitten!

En	dat	het	nu	maar	rap	kamp	is!

Een leider 

In	“Tekst	van	een	leider”	lezen	we	de	indrukken	over	Chirolid	en	leiding	
zijn,	uit	het	standpunt	van	een	Trefpunter.	Iets	waarin	we	ons	allemaal	ooit	

zullen	in	herkennen	of	herkend	hebben.

“Elke	week	met	mijn	
velo’ke	naar	het	Heem	
crossen.”
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Zotte Tekst

Op een zonnige dag was Meneer aan het rondwandelen in het mooie groene parkje in de 
buurt van Heist-onder-den-berg. Op een bepaald moment viel onze held ten prooi aan 
een paar schermutselingen van aan de overkant van het water. Hij gooide een paar blikken 
naar de aanvallers om ze weg te jagen, maar uit pure frustratie dreef hij ze eerst in een 
hoekje en begon hij ze in elkaar te slaan. Toen hij zich had afgereageerd wou hij aan meer 
positieve zaken denken. Dus ging Meneer richting een klerenwinkel. Hij kocht zichzelf een 
eenvoudige peignoir en een al dan niet bijpassende sjaal. Nu hij opgewekter was, ging 
hij richting het stadscentrum, hij had daar afgesproken met wat leeftijdsgenoten om te 
brainstormen voor een groepswerk. Hij had de laatste weken al heel wat gebrainstormd 
maar op de een of andere manier raakte het werk bijna nooit af. Na het groepswerk kwam 
Meneer ‘s avonds laat thuis. Hij woonde alleen en was daar zo gefrustreerd over dat hij 
elke avond een kan koffie tegen de muur smeet. Daarna kookte hij een warme maaltijd 
want vroeger at hij ook altijd warm op school en ging om 21u naar bed.

De volgende ochtend ging Meneer naar de winkel voor zijn ontbijt. Hij had geen bonnekes 
bij maar wel kaartjes. Opeens werd hij gebeld, er werd aan hem gevraagd of hij vandaag 
nog wou mee doen met een schaatswedstrijd. Hij stemde in maar op de wedstrijd zat zijn 
geluk hem niet mee want hij had zijn knie gebroken. Hij won alsnog de wedstrijd want hij 
was de enigste deelnemer. Als prijs kreeg hij een camion vol buizen die hij dan maanden 
lang op de parking zou laten liggen. Om zijn overwinning te vieren ging Meneer naar een 
ridderlijk bal waar hij danste met jan en alleman. De avond verliep vlekkeloos tot hij plots 
van het podium werd geduwd door een feeks die watermeloenen aan het verkopen was. 
Meneer kon het niet verkroppen dat hij door zo iemand werd geduwd terwijl hij Jaçon 
Dérouleau imiteerde. Hij zocht zijn beste woordenschat bijeen om haar duidelijk te maken 
dat dit niet kon. Hij draaide zich naar haar om en begon luidkeels te roepen: ‘’T is nie 
omda ge watermeloenen hebt da ge alles moogt e!’ ‘Gast, ik wou alleen maar vragen of 
dat ge een dressing moest ebben bij uwen smoothie,’ riep de feeks gechoqueerd. ‘Een 
dessing?? Kom ier dak u er ene geef,’ zei Meneer razend. De gemoederen laaiden hoog 
op maar gelukkig konden zijn vrienden Meneer tot bedaren brengen. Meneer kocht nog 
extra granensmoothies tijdens het happy hour en danste verder op het litte bal. Na een 
goede 4 uur in herberg Het Schip te hebben gedanst besloot Meneer om terug naar huis 
te vertrekken. Onderweg passeerde hij een vrouw van middelbare leeftijd, hij raakte er 
meteen mee aan de praat. Meneer begon zijn hart uit te storten over het feit dat hij nog 
nooit in Heist-op-den-berg was geweest. Hij kon simpelweg de 400 meter hoge berg niet 
op omdat hij een slappe dees is. Daarop gaf de vrouw hem een toverpil. De vrouw maande 
hem aan die in te nemen zodat hij als een beest die berg kon beklimmen, maar Meneer 
vertrouwde het zaakje niet en besloot terug te keren naar herberg Het Schip om toch nog 
even te dansen.

De volgende dag werd Meneer volledig verward wakker. Hij stapte uit zijn bed en vond 
een rare gele substantie op de vloer. Hij wist niet waar dat vandaan kwam, eigenlijk wist hij 
niets meer van de vorige nacht. Om te weten te komen wat er precies gebeurd was, nam 
hij zijn vrienden mee naar restaurant De Oude Kets. Hij vroeg aan zijn vrienden wat hij 
had uitgespookt en ze begonnen onmiddellijk te grinniken. ‘Nee gasten serieus, wat is er 
gebeurd!?’, vroeg hij luidkeels. ‘Nadat je terug was gekeerd, zijn we nog met zijn allen naar 
Date On The Ice: Frozen Edition geweest,’ zei Johan. ‘En daar heb je met je scheve voeten 
een scheve schaats gereden waardoor je uit de bocht vloog. Je had overal blauwe plekken, 
je stak je arm omhoog en je zei:”signaal, signaal, tijd voor de kermis.” Je stapte van het ijs 
af, deed je schaatsen uit en ging naar de Vlaamse kermis ernaast om eendjes te vangen.

Daar vertelde je aan Robin Hood een mop maar die kon er ,dat weet je, niet om lachen 
want die zijn mondhoeken zie je zelden of nooit naar omhoog komen. En…,’ vertelde 
Johan en hij begon te gieren van het lachen. ‘En wat dan,’ vroeg Meneer. ‘Dan heb je die 
hengel van het eendjes vissen meegenomen op de dansvloer en heb je letterlijk iemand 
aan de haak geslagen. Je hengel bleef steken in het bovenbeen van de prinses van Gavere. 
She was not amused. Daarna hebben we nog wat gedanst en ben jij naar huis gegaan,’ 
eindigde Johan. De vrienden aten hun spaghetti carbonara met ketchup op, namen een 
slok van hun Cherry Gico en vertrokken terug naar huis.
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Zotte Tekst

Op de weg naar huis liep Meneer een geblesseerde vrouw tegen het lijf, ze mankte. 
Meneer besefte dat het de prinses van Gavere was en bood zijn excuses aan. ‘Sorry 
voor gisteren, om het goed te maken nodig ik je uit voor een bak koffie bij mij thuis in 
Merelbeke’, zei Meneer. De prinses ging er niet op in want ze was verward, ze dacht dat hij 
in Melle woonde en niet in Merelbeke. Soit, Meneer vond de prinses wel mooi en vroeg 
of ze met hem niet eens wou gaan zwemmen in de Schelde om elkaar wat beter te leren 
kennen. De prinses zei dat ze niet met jongens uitging die de berg niet op konden. ‘Oké 
daa aah aah atsjie!’ Meneer moest niezen en stak zijn hand in zijn zak om zijn zakdoek te 
nemen. Tot zijn grote verbazing zat zijn zakdoek er niet in, maar wel een pilletje. Hij had 
nog wat hoofdpijn van de nacht ervoor en had nood aan een dafalgan. Alleen was het 
geen dafalgan maar wel de toverpil die hij vannacht had gekregen. Plots veranderde hij in 
een echte beer. Hij kreeg enorme spieren, veel lichaamshaar en hij stond, net als een echt 
beer, volledig naakt. Hij geneerde zich niet want nu wist hij dat hij die vervelende berg 
wel op kon en zo de hand van de prinses kon vragen. Hij liep naar de berg, beklom hem in 
een mum van tijd, sightseede even in Heist-op-den-berg en sprintte terug naar de prinses. 
Op het moment dat hij haar hand wou vragen, begon zijn maag heel hard te borrelen. 
Meneer moest dringend naar het toilet, hij zei:’Wacht hier, ik ben zo terug, mijn huis is 
hier juist om de hoek!’ Meneer haastte zich naar zijn huis maar dat was nergens meer te 
bespeuren. De pil had niet enkel hem tot beer gemaakt maar ook zijn huis in een berenhol 
veranderd. Meneer liep snel zijn hol binnen en zag dat zijn toilet was veranderd in een put. 
Meneer twijfelde om op de put te gaan maar ging toch omdat hij het uitscheidingsproces 
niet meer kon tegenhouden. Meneer ging zitten en werkte alles naar buiten. Nu hij klaar 
was met zijn grote boodschap, repte hij zich naar de prinses. Hij was nog maar net de hoek 
om, toen hij tegen de grond werd gewerkt door twee agenten van de milieupolitie. Een 
van hen zei: ‘Meneer u bent gearresteerd wegens het onwettig lozen van uw beerput’ 
Meneer, die werd verdedigd door een wannabeadvocaat, pleitte onschuldig maar werd 
toch schuldig bevonden. Hij kreeg een levenslange werkstraf en een onbetaalde rekening 
van 100 euro van een of andere lijst.

Nu is hij, als beer, aan de slag bij het Harry Malter-circus waar hij samen met GVS kunstjes 
doet om kinderen te amuseren, vergaderverslagen verstopt om de directie te pesten en 
over de prinses droomt in de hoop haar nog eens terug te zien. Want derde keer goede 
keer, toch? 

EindE   
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Bij het afscheid van...

Robbe “Kitty Junior” Volckaert
2017-2018	Sloebers	met	Tanguy
2016-2017	Sloebers	met	Morgan,	Ward	en	Robbe	VW

Reeds	als	sloeber	verkende	Robbe	de	grote	Merelbeekse	chirowereld.	Hij	was	
een	stille	maar	aangename	jongen	die	elk	spelletje	wou	winnen.	Ondanks	dat	hij	
zich	vaak	op	de	achtergrond	hield,	was	hij	iedere	zondag	wel	een	vaste	waarde	
in	onze	hechte	groep.	Hij	was	vroeger	een	zoete	tand	op	kamp	waardoor	er	wel	
eens	een	halfvol	bordje	op	tafel	bleef	staan.	Bij	de	aspiranten	kwam	ook	zijn	listig	
kantje	boven	toen	hij	zijn	mede	kompanen	vakkundig	in	het	ootje	nam	tijdens	het	
legendarische	mol-spel.	

Ondanks	zijn	sportcarrière	koos	hij	er	toch	voor	om	leider	te	worden	bij	de	sloebers.	
Zijn	doorzettingsvermogen	om	deze	sport	met	de	Chiro	te	kunnen	combineren	
werd	oprecht	geapprecieerd.	Hij	heeft	meerdere	malen	moeten	horen	dat	hij	een	
scheve	schaats	had	gereden	maar	hij	verbaasde	iedereen	met	een	Belgische	titel	op	
een	aantal	onderdelen..	Hij	zette	zich	elke	keer,	wanneer	hij	kon,	volledig	in	om	de	
sloebers	een	fantastische	namiddag	te	doen	beleven.	

Robbe,	je	kwam	van	ver	naar	de	Chiro	al	dan	niet	met	je	playmobielscooter	of	
met	je	duploblok	(auto)	of	op	een	andere	manier	zoals	op	je	schaatsen.	Daardoor	
bleef	je	af	en	toe	eens	slapen	op	Trefpunt	en	werd	het	je	tweede	thuis.	Met	deze	
woorden	pinken	we	een	traantje	weg	en	zeggen	we	de	volgende	woorden:	Het	ga	je	
goed	en	kom	gerust	volgend	jaar	nog	1	of	meerdere	frietjes	stekken!
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Bij het afscheid van...

Pieter “Luck met ck”“pp-productions” De Vos
2015-2016	Sloebers	met	Fabian	en	Isar
2016-2017	Toppers	met	Lieven	en	Lennert
2017-2018	Aspiranten
Pieter,	bij	de	sloebers	werd	je	een	deeltje	van	Chiro	Trefpunt.	Al	snel	werd	dit	omgezet	
in	een	deel	van	een	hechte	groep.	Altijd	was	je	gemotiveerd	om	mee	te	doen	en	nog	
meer	om	te	winnen.	De	leider	moest	dan	ook	al	eens	ingrijpen	met	een	boeman	om	het	
spel	“eerlijker”	te	maken.	We	herinneren	ons	ook	allemaal	nog	die	dag	dat	we	de	foto	
moesten	nemen	voor	de	onderleggers	van	de	Mosselsouper.	Hier	was	jij	niet	aanwezig.	
Dit	was	echter	zeer	vreemd	want	jij	was	bijna	nooit	afwezig	op	een	chirozondag.	Er	was	
een	medische	reden	die	je	parten	speelde.	Hoe	ouder	we	werden,	hoe	minder	duidelijk-
heid	er	bestond	over	je	aanspreektitel.	Luck,	ppp,	pp-productions,	piere,	voske,	Pierre,	
Pedro…

In	je	eerste	jaar	leider	nam		je	de	sloebers	onder	je	hoede		samen	met	Isar	en	Fonds.	
Ook	rechten	aan	de	unief	was	een	nieuwe	uitdaging.	“Stukske	advocaat”	vervoegde	
zich	bij	de	lijst	van	aanspreektitels.	Al	snel	werd	duidelijk	dat	je	een	leider	bent	met	een	
groot	verantwoordelijkheidsgevoel	die	zich	goed	kan	inleven	in	situaties.	Je	had	altijd	
alles	op	zak	en	hielp	vrienden	uit	de	nood.	Deze	twee	eigenschappen	bewees	je	zelfs	
al	op	animatorcursus.	Door	je	herexamens	was	het	dan	ook	jammer	om	je	er	niet	bij	te	
hebben	op	je	eerste	kamp	als	leider.

Gelukkig	stond	je	in	september	alweer	paraat	voor	een	nieuwe	uitdaging,	genaamd	de	
toppers.	Een	oudere	afdeling	die	je	samen	met	je	medeleiding	een	toffe	periode	hebt	
bezorgd.		Het	kamp	was	natuurlijk	één	van	de	hoogtepunten	dat	de	jongens	zich	nog	
lang	zullen	herinneren.	Je	eerste	kamp	als	leider	was	er	dan	ook		eentje	om	“U”	tegen	te	
zeggen.	

Je	nam	dit	jaar	zelfs	de	aspiranten	voor	je	rekening.	Het	was	even	wennen	dat	je	alleen	
stond,	maar	je	hebt	je	het	gehele	jaar	door	gesmeten	en	de	jongens	heel	veel	bijgeleerd.	
Je	vond	een	goed	evenwicht	tussen	leiden	en	plezier	maken	in	deze	knotsgekke	groep.	
Je	stond	op	je	strepen	wanneer	het	nodig	was,	zelfs	als	er	eens	een	aspirant	een	beetje	
te	veel	spaghetti	had	gegeten.

Je	inzet	als	leider	en	dienstleider	hebben	de	Chiro	zeer	veel	deugd	gedaan.	Als	dienstlei-
der	stond	je	altijd	klaar	om	het	materiaal	aan	te	vragen	bij	de	gemeente	,en	de	tenten	
bij	de	ADJ.	Taken	ontlopen	stond	niet	in	jouw	woordenboek.	
Met	deze	woorden	nemen	we	afscheid,	het	ga	je	goed...
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Bij het afscheid van...

Pieter-Jan “PJ” “Kleine”
2015	–	2016:	Speelclub	met	Poppe
2016	–	2017:	Rakkers	met	Zjef	en	Mitch
2017	–	2018:	Kerels
Als	zoon	van	twee	anciens	uit	de	kookploeg	van	onze	zusterchiro,	was	je	bij	uw	aan-
komst	als	6-jarig	manneke	op	de	terreinen	van	de	Kloosterstraat	beslist	niet	aan	uw	
Chiroproefstuk	toe.	Integendeel,	met	uw	schattig	muilke	slaagde	je	er	jarenlang	in	menig	
Scheldebloemhart	op	kamp	net	dat	beetje	sneller	te	doen	slaan.	Als	we	eerlijk	zijn,	uw	
aankomst	op	Trefpunt	had	misschien	niet	volledig	hetzelfde	effect	op	uw	kompanen,	
maar	desondanks	denk	ik	toch	dat	je	erin	slaagde	uw	stempel	te	drukken.

Bij	de	oude	garde	zal	je	vooral	herinnerd	worden	als	het	pienter	rekenwonder	dat	als	
rakker	zijn	collega’s	wist	te	entertainen	met	het	uitrekenen	van	sommen	tot	“tiendui-
zendmiljoenmiljard”	of	het	opzeggen	van	uw	maaltafels	achterstevoren...	Ja	kleinen,	
veel	leiders	waren	oprecht	onder	de	indruk	van	al	de	slimme	klap	dat	uit	u	kwam.	
Helaas.	Onder	het	motto	“aan	alle	mooie	sprookjes	komt	een	einde”,	veranderde	door-
heen	de	jaren	de	slimme	klap	steeds	vaker	in	soms	ietwat	minder	gevatte	opmerkingen.	
Waar	het	juist	is	misgelopen	is	tot	op	de	dag	van	vandaag	nog	altijd	voer	voor	discussie.	
Persoonlijk	denk	ik	nog	steeds	dat	onze	ietwat	excentrieke	4-uursessies	als	kerel	er	wel	
eens	mee	te	maken	zouden	kunnen	hebben.

In	2015	kwam	je	een	jaar	te	vroeg	terecht	in	de	leiding.	Je	was	één	van	de	drie	uitver-
korenen	die	ervoor	moest	zorgen	dat	een	aankomend	leidingstekort	werd	vermeden.	
Als	rookie	bezorgde	je	de	Speelclub	samen	met	Poppe	een	onvergetelijk	jaar.	Daarop-
volgend	besloot	je	samen	met	Zjef	en	Mitch	de	rakkers	een	jaartje	voor	uw	rekening	te	
nemen.	In	het	allerminst	een	makkelijke	opdracht.	Tijdens	dat	jaar	werd	het	ook	steeds	
duidelijker	dat	het	combineren	van	Chiro	met	zware	studies	geen	evidentie	blijkt.		Nu	
ook	dit	jaar	het	Chiro-engagement	steeds	meer	moest	wijken	voor	academische	ver-
plichtingen,	kwam	uw	beslissing	op	leidingsweekend	om	een	punt	achter	de	Chiro	te	
zetten	niet	volledig	onverwacht.	

PJ,	kleinen,	ge	gaat	gemist	worden.	Het	gaat	u	goed	in	alles	en	dergelijke	en	“geweetwel”	
en	als	ge	daarnaast	nog	ergens	tijd	zou	vinden	om	nog	eens	ne	scrabble	te	komen	drin-
ken	op	het	heem,	weet	dat	ge	meer	dan	welkom	zijt!	

Adieu,	tot	ziens	en	al	de	klodden!
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Bij het afscheid van...

Lennert ‘Po0py’ ‘de verloren zoon’ Poppe
2014-2015:	Speelclub	met	Fonds,	Lieven,	Isar
2015-2016:	Speelclub	met	Pieter-Jan
2016-2017:	Toppers	met	Pieter	en	Lieven
2017-2018:	Rakkers	met	Jasper
Het	is	geen	geheim	dat	de	Chiro	genen	je	in	het	bloed	zitten.	De	naam	Poppe	draagt	
naam	en	faam	in	het	Merelbeekse	Chiro	gebeuren.	Jammer	genoeg	verloor	je	de	Chiro	
enkele	jaren	uit	het	oog.	Trefpunt	verdween	echter	nooit	uit	het	hart.	Na	een	kleine	
pauze	bij	de	Kerels	en	aspiranten	kwam	je	er	als	leiding	terug	bij.	De	verloren	zoon	was	
terug.	Sindsdien	hebben	we	jarenlang	kunnen	rekenen	op	jou	als	leider	en	als	vriend.

Je	Chiro-verhaal	begon	al	op	jeugdige	leeftijd.	Je	ouders	zaten	in	de	keukenploeg	en	zo	
werd	je	eigenlijk	in	het	Chiro-leven	geboren.	Samen	met	je	broer	was	je	een	vaste	klant	
op	chirozondagen	en	kampen.	Als	leider	besloot	je	er	nog	een	paar	kampen	bij	te	doen.	
Al	snel	was	duidelijk	dat	je	een	leider	was	die	zorgzaam	omging	met	zijn	speelclub’ertjes.	
Ze	zullen	je	onder	meer	herinneren	van	de	mooie	gitaarsolo’s	voor	het	slapengaan.	

Na	je	eerste	volledig	(top)jaar	als	leiding	ging	je	verder	bij	de	toppers	met	Pieter	en	
Lieven.	Daar	kon	al	eens	een	ingewikkelder	spel	gespeeld	worden.	Ook	daar	was	
je	gitaargetokkel	op	kamp	immer	aanwezig,	vaak	tot	irritatie	van	je	co-leiders.	Je	
medeleiders	konden	steevast	op	je	rekenen,	zeker	voor	de	taken	die	zich	wat	meer	
achter	de	schermen	bevinden.	
Ook	voor	jou	begon	het	echte	grote	mensen	leven	zich	doorheen	de	jaren	meer	en	meer	
op	te	dringen.	Je	was	dan	ook	van	alle	markten	thuis	en	dit	vertaalde	zich	vertaalde	in	
een	noemenswaardig	CV.		Ondanks	de	verscheidene	jobs	de	afgelopen	chiroseizoenen	
konden	we	toch	steeds	op	je	rekenen	en	probeerde	je	de	chiro	toch	altijd	op	de	
eerste	plaats	te	zetten.	Dit	werd,	ondanks	de	vele	moppen,	zeer	geapprecieerd	en	
gerespecteerd	door	je	mede-leiding.

Zelf	herinneren	we	je	als	een	vriend	die	altijd	klaar	stond	voor	een	spelletje	4	op	een	
rij	als	het	nodig	was.	Van	die	betere	sessies	waar	pizza’s	en	frisdrank	eraan	moesten	
geloven	en	de	interessante	gesprekken	automatisch	boven	kwamen.	Ook	was	je	steeds	
te	vinden	om	eens	een	stapje	in	de	wereld	te	zetten,	wat	ook	zorgde	voor	enkele	
onvergetelijke	anekdotes.	Je	kennis	en	liefde	voor	muziek	is	enorm,	vooral	het	beter	
gitaarwerk	kan	je	wel	bekoren.	Na	de	LK	eens	even	losgaan	op	een	goed	nummertje	van	
DJ	Desktop	was	dan	ook	niet	hetzelfde	zonder	jou.

Na	al	deze	jaren	van	dienst	eindigt	ook	voor	jou	het	leiding	avontuur.	We	hopen	je	echter	
nog	veel	op	het	chiroheem	te	mogen	verwelkomen	voor	een	potje	vier-op-een-rij	of	een	
Simpizza™ sessie!! 

Het	ga	je	goed	in	je	verdere	leven,	Poopy,	het	ga	je	goed…

BTW	David	Bowie	is	dood
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Bij het afscheid van...

Isar
2014-2015	Toppers	met	Lieven,	Fonds,	Lennert
2015-2016	Sloebers	met	Fonds	en	Pieter
2016-2017	Speelclub	met	Seppe	en	Jasper
2017-2018	Toppers	met	Robbe	VW
Isar,	“Schotse	koning”,	“Dansercour”	Arnout.	Je	chiro	avontuur	begon	enkele	jaren	
geleden,	eind	2014.	We	kampten	met	een	leidingstekort	en	via	Fonds	en	Morgan	
kwamen	we	bij	jou	aankloppen.	Je	zag	het	wel	zitten	om	eens	te	komen	piepen	op	de	
Chiro.	Sindsdien	was	je	niet	meer	weg	te	slaan	uit	het	zondagse	Chirobeeld.	Ondanks	
het	feit	dat	je	nooit	echt	lid	bent	geweest	(buiten	1	keer	om	te	proberen	in	een	ver	ver	
verleden)	besloot	je	toch	het	avontuur	aan	te	gaan	en	leider	te	worden.	

Voor	velen	op	Chiro	Trefpunt	was	je	een	onbekend	gezicht	toen	je	er	voor	het	eerst	bij	
kwam.	Je	lag	echter	meteen	zeer	goed	in	de	groep	en	al	snel	hoorde	je	er	helemaal	bij.	
Het	was	alsof	je	een	al	jarenlang	geroutineerd	chiroman	was.	Dit	ondanks	het	feit	dat	
vele	concepten	nieuw	voor	je	waren	en	het	leiding	geven	toch	wel	wat	tijd	en	energie	
vraagt.		

Het	eerste	jaar	bij	de	toppers	was	op	je	buik	geschreven	al	was	het	soms	toch	wat	
zoeken.	Je	was	niet	alleen	een	goede	leider,	je	nam	het	tweede	jaar	al	enkele	taken	
op	jou.	Zo	gebruikte	je	je	communicatiemanagement	skills	ten	volle.	Jouw	inzet	en	
creativiteit	in	spelletjes	zorgden	er	steeds	voor	dat	de	jongens	steeds	een	toffe	namiddag	
beleefden.	Bovendien	kon	er	altijd	op	jou	gerekend	worden,	als	er	iets	moest	gebeuren	
was	je	vaak	een	van	de	eersten	om	ter	hulp	te	schieten

In	de	leidingsploeg	zorgde	je	ook	steeds	voor	een	goede	sfeer.	Je	uitgebreide	
muziekbibliotheek	deelde	je	dan	ook	met	ons	en	met	DJ	Desktop.	Als	Isar	na	de	LK	in	de	
DJ	booth	terecht	kwam	(ook	gekend	als	de	zetel)	kon	niemand	de	benen	stil	houden	als	
hij	de	klassiekers	en	meezingers	begon	te	draaien.
Ook	jouw	catchy	oneliners	en	gevatte	pointes	zullen	nog	lang	in	ons	collectieve	geheugen	
gegrift	staan.	Deze	quotes	veroorzaakten	vaak	een	algemene	vrolijke	hilariteit.	

Zelfs	lang	nadat	onze	generatie	vergeten	is,	zullen	jouw	gekke	records	nog	lang	stand	
houden.	Menig	verhalen	over	jouw	avonturen	zullen	de	jongere	garde	niet	onberoerd	
laten.	

Het	ga	je	goed,	leider	Isar,	het	ga	je	goed.		Signaal!
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Bij het afscheid van

Nooit	eerder	hebben	we	moeten	overwegen	
het	dragen	van	haarnetjes,	baardnetjes	en	
borsthaarnetjes	te	verplichten	in	de	keukentent.	
Gelukkig	is	de	lichaamsbeharing	van	Rinat	erg	
beschaafd	en	blijft	die	netjes	op	Rinat	zelf	plakken.	

We	moeten	echter	opletten	met	dergelijke	
grapjes	ten	koste	van	Renaat	Vleessallaat.	Want	
hij	beschikt	over	uitermate	scherpe	messen,	die	
hij	met	zijn	leven	bewaard.	Met	behulp	van	deze	
werktuigen,	sneed	Renaat	Primaat	alle	groentjes	in	
de	maat.	Veel	sneller	dan	wij	het	konden,	zonder	al	
te	veel	in	zijn	vingers	of	medemensen	te	snijden.

Met	Renaat	Kiekendraad	gaat	eveneens	een	bijbel	
aan	sauzenkennis	heen.	Onze	saus	zal	nimmer	
dezelfde	zijn,	wat	voor	de	Provençaalse	saus	
misschien	beter	is.	Toegegeven,	daaraan	hadden	
we	allemaal	schuld.

Renaat	Triumviraat,	Kalifaat,	Landsverraad,	wij	
wensen	jou	het	beste	toe	in	alles	wat	je	doet,	
behalve	bij	het	koken	bij	Klimop.	

Niels	Van	Havermaet	is	een	man	van	vele	talenten.	
Zo	nam	hij	de	bovenmenselijke	taak	over	van	Iris	
om	de	handdoeken	te	beheren	en	dit	aan	te	leren	
aan	het	Chirovolk.	Dit	lijkt	je	misschien	klein	bier	
maar	,wij	verzekeren	je,	enkel	met	een	stalen	wil	
en	een	stalen	tip	kan	iemand	dit	tot	een	goed	
einde	brengen.

Een	kampdag	in	het	leven	van	Niels	zag	er	als	volgt	
uit:	Rondkijken	naar	dingen	die	kapot	zijn	en	die	
herstellen.	Rondkijken	naar	dingen	die	niet	kapot	
zijn,	die	ook	herstellen.	Vervolgens	maakt	Niels	een	
nieuw	nuttig	gebruiksvoorwerp,	zoals	een	katapult	
of	aantrekkelijke	verzamelpunten	voor	het	afval	
van	de	gasten.	

Wij	bedanken	je,	O	Niels,	voor	de	werken	die	je	in	
het	verleden	deed,	voor	de	werken	die	je	nog	altijd	
doet,	zoals	het	tunen	van	de	pergola,	en	voor	de	
werken waarvan we weten dat jij ze sneller zal zien 
dan	wij.

Ja,	dag	,	bedankt,	saluut,	ja,	yow,	dáág,	tot	ziens,	ja,	
merci	dag	hé.

Rinat	Hofman

Niels	Van	Havermaet
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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Spelletjes
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Mop

De	ridder	op	het	rood-zwarte	paard	komt	bij	een	kasteel	in	het	noorden.	Daar	zijn	drie	
poortwachters:	‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	
rood-zwarte	paard’	‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	
het	rood-zwarte	paard.’	‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	
op	het	rood-zwarte	paard.’	Dan	komt	hij	bij	de	koning.	
‘Koning,	mag	ik	met	uw	dochter	trouwen?’	‘Dan	moet	je	
eerst	de	draak	in	het	zuiden	verslaan!’	zegt	de	koning.	Na	
een	lange	reis	komt	de	ridder	aan	bij	het	kasteel	van	het	
zuiden.	Daar	zijn	weer	drie	poort-wachters:	‘Hoe	heet	je?’	
‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	paard’	‘Hoe	heet	
je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	paard.’	‘Hoe	
heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	paard.’	Hij	
verslaat	de	draak	van	het	zuiden.	Hij	komt	weer	bij	het	
kasteel	van	de	koning.	Weer	de	drie	poortwachters:	‘Hoe	
heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	paard’	
‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	
paard.’	‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-
zwarte	paard.’	Tegen	de	koning:	‘Mag	ik	nu	uw	dochter	
trouwen?’	‘Dan	moet	je	eerst	de	draak	van	het	oosten	
verslaan.’	Hij	komt	bij	het	kasteel	van	de	draak	van	het	
oosten.	Alweer	de	drie	poortwachters:	‘Hoe	heet	je?’	
‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	paard’	‘Hoe	heet	
je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	paard.’	‘Hoe	
heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	paard.’	Hij	
verslaat	de	draak	van	het	oosten.	Dan	komt	hij	weer	bij	
het	paleis	van	de	koning.	Nou	weer	drie	poortwachters:	
‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	
paard’	‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-
zwarte	paard.’	‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	
rood-zwarte	paard.’	Bij	de	koning:	‘Mag	ik	dan	nu	met	uw	dochter	trouwen?’	‘Dan	moet	
je	eerst	de	draak	van	het	westen	verslaan.’	De	ridder	gaat	op	weg.	Bij	het	kasteel	van	de	
draak	van	het	westen:	‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	paard’	‘Hoe	
heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	het	rood-zwarte	paard.’	‘Hoe	heet	je?’	‘Ik	ben	de	ridder	op	
het	rood-zwarte	paard.’	Hij	verslaat	ook	de	draak	van	het	westen.	Na	een	vermoeiende	
reis	komt	hij	voor	de	zoveelste	keer	bij	de	koning.	‘Mag	ik	dan	nu	met	uw	dochter	
trouwen?’	Koning:	‘Huh?	Oh,	oepsie,	dat	was	ik	even	vergeten,	ik	heb	helemaal	geen	
dochter.’

Merlijn	vertelt	een	mop
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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De	volledige	 leidingsploeg	van	Chiro	Trefpunt	wil	op	deze	 laatste	pagina	van	het	boekje	toch	nog	
het	één	en	het	ander	kwijt.	Het	is	even	belangrijk	als	de	rest	van	dit	boekje.	Wij	willen	graag	een	
paar	woordjes	 van	 dank	uitroepen.	 Zonder	 de	 hulp	 van	tientallen	 sympathisanten,	 het	 spontane	
enthousiasme	 van	 jonge	mensen	 en	 het	 oprechte	 vertrouwen	 dat	 we	 van	 jullie	 krijgen	 zou	 het	
onmogelijk	zijn	geweest	om	een	fantastisch	werkjaar	te	beleven	en	een	spetterend	kamp	voor	te	
bereiden.	Daarom	willen	we	iedereen	graag	bedanken	die	dit	mee	heeft	mogelijk	maakt.

Als	eerste	zouden	wij	de	enthousiaste	leden	en	hun	ouders	willen	bedanken	voor	het	vertr
ouwen	dat	we	krijgen	van	jullie.	Zonder	jullie	zou	er	op	zondag	geen	Chiro	kunnen	plaatsvinden.	
De	volledige	leidingsploeg	verdient	natuurlijk	ook	een	woordje	van	dank.	Zij	zetten	zich	iedere	week	
opnieuw	in	om	de	Trefpunters	een	spetterende	zondag	te	geven.	Het	was	al	een	fantastisch	jaar	met	
mooie	herinneringen	aan	de	zondagen	en	de	verschillende	evenementen.	En	wij	zijn	er	zeker	van	dat	
zij	van	het	kamp	ook	een	fantastische	ervaring	zullen	maken	om	nog	lang	op	terug	te	blikken.	We	
willen	ook	de	leiders	bedanken	die	dit	jaar	hebben	besloten	om	te	stoppen.	Jullie	waren	fantastisch	
en	hebben	Trefpunt	mede	mogelijk	gemaakt.	

Onze	 Volwassene	 Begeleidster	 krijgt	 natuurlijk	 speciaal	 dankwoordje.	 Net	 als	 de	 vijf	 voorgaande	
jaren	slaag	jij	erin	de	hele	leidingsploeg	doorheen	het	werkjaar	te	ondersteunen,	te	motiveren	en	
te	stimuleren.	Jij	bent	de	persoon	die	achter	elk	evenement	staat	dat	we	met	de	Chiro	organiseren.	
Probeer	op	je	zesde	kamp	als	VB	ook	te	genieten!	Heel	hartelijk	dank	namens	de	leidingsploeg!

Ook	 bedanken	we	 graag	 onze	 nieuwe	 proost.	 De	meeste	mensen	 zullen	 hem	 kennen	 van	 in	 de	
leidingsploeg.	Koen	Van	Riet	was	vorig	jaar	gestopt	als	leider	van	Chiro	Trefpunt	maar	kon	de	Chiro	
toch	nog	niet	helemaal	loslaten.	We	willen	jou	bedanken	voor	de	inzet	die	je	dit	jaar	hebt	gedaan.	We	
mochten	jou	alles	vragen	en	dan	zocht	je	samen	met	ons	naar	de	juiste	oplossingen.	

Verder	bedanken	wij	de	leden	van	onze	vzw,	die	zich	blijven	inzetten	voor	de	Chiro.	We	willen	ook	
graag	Mark	‘Taf’	Taveirne	en	Koen	Van	Riet	bedanken	om	te	zorgen	voor	de	vele	huurders	van	onze	
lokalen.	Het	is	een	taakje	dat	zij	met	de	glimlach	doen	zodat	het	ons	veel	tijd	bespaart.

Daarnaast	 bedanken	we	 ook	 de	 leden	 van	 de	WOL	 (Werkgroep	Oud	 Leiding),	 op	wie	we	 steeds	
kunnen	blijven	 rekenen	en	die	altijd	op	onze	evenementen	aanwezig	zijn.	De	 recente	oud-leiding	
willen	we	ook	bedanken	om	in	te	springen	waar	nodig.

Zonder	onze	welbekende	keukenprinsen	en	-prinsessen	zouden	wij	op	kamp	honger	lijden,	dus	bij	
deze	:	“Voor	spijs	en	drank,	aan	de	keukenploeg	velen	dank!!!!”

Chiro	Scheldebloem	bedanken	we	graag	voor	de	aangename	samenwerking	gedurende	het	werkjaar,	
en	langs	deze	weg	wensen	we	jullie	een	fantastisch	kamp	toe.

De	familie	Persoons	willen	we	bedanken	voor	de	opslagruimte	die	ze	ter	beschikking	stellen	voor	ons	
kampmateriaal.

Tevens	dank	aan	de	transportfirma	TraVaDri,	die	jaarlijks	ons	materiaal	ter	plekke	brengt	en	weer	
behouden	terug	thuis	aflevert.	

Ook	danken	wij	de	ULDK	en	de	uitleendienst	van	de	gemeente	Merelbeke,	voor	het	ter	beschikking	
stellen	 van	 tenten	 en	 ander	 kampmateriaal.	 De	 sportdienst,	 jeugddienst	 en	 de	 jeugdraad	 van	
Merelbeke	worden	bij	deze	ook	bedankt.	

Tenslotte	bedankt	aan	alle	mensen	die	eveneens	op	één	of	andere	manier	hun	steentje	bijgedragen	
hebben	tot	het	slagen	van	dit	Chirojaar.	

Een	hele	dikke	merci	allemaal!!!

Bedankt	voor	jullie	inzet	en	wij	hopen	jullie	allemaal	terug	te	zien	volgend	Chirojaar.

Chiro Trefpunt dankt
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Woord van de VB
Sinds	het	leidingsweekend	in	maart	zijn	we	met	de	leidingsploeg	alweer	aan	het	aftellen	
naar de mooiste 10 dagen van het jaar: ons kamp! Dit jaar slaan we onze tenten op 
in	Graide,	waar	alle	 ingrediënten	aanwezig	zijn	om	er	opnieuw	een	onvergetelijke	tijd	
van	te	maken	vol	doldwaze	spelletjes,	gezellige	momenten,	onnozele	grapjes	en	vooral	
ontzettend	veel	kameraadschap	en	ambiance.	We	trekken	er	op	uit	met	de	Rode	Ridder	
en	 zullen	 ongetwijfeld	 grote	 en	 kleine	 avonturen	 beleven	 samen	 met	 hem	 en	 zijn	
kompanen.	

Dit	 chirojaar	 kunnen	we	over	 het	 algemeen	opnieuw	 spreken	over	 een	 geslaagd	 jaar.	
Hopelijk	 kunnen	de	 schoonheidsfoutjes	 ons	 vergeven	worden.	 Ik	wil	 via	 deze	weg	 de	
leidingsploeg	toch	ook	nog	eens	in	de	bloemetjes	zetten	en	bedanken	voor	alle	tijd	en	
moeite	die	ze	in	de	chiro	steken.	Dit	begint	natuurlijk	met	alle	leuke	activiteiten	die	ze	
elke	 zondag	 voorzien,	maar	 gaat	 verder	met	 het	 organiseren	 van	 een	 geslaagde	 fuif,	
mosselsouper,	 spaghettiavond,	 kerelsbarbecue	 en	 de	weekends.	Maar	 hier	 houdt	 het	
niet	op,	want	ze	zorgen	er	ook	voor	dat	de	lokalen	goed	onderhouden	worden	en	dat	alle	
administratieve	rompslomp	altijd	in	orde	is.	Voor	dit	en	zoveel	meer,	wil	ik	dus	nog	eens	
zeggen:	 ‘Robbe	V,	Tanguy,	Seppe,	Ward,	 Jasper,	Lennert,	Robbe	VW,	 Isar,	PJ	en	Pieter:	
dikke	merci!’	Helaas	zijn	er	dit	 jaar	ook	5	 leiders	die	stoppen.	 Isar,	Lennert,	Pieter-Jan,	
Pieter	en	Robbe	Volckaert:	ontzettend	bedankt	voor	jullie	inbreng	en	inzet	de	afgelopen	
jaren.	Jullie	mogen	terecht	trots	zijn	op	jullie	mooie	chirocarrière.	

Er	zijn	nog	een	aantal	andere	mensen	die	ik		via	deze	weg	persoonlijk	wil	bedanken:

Als	eerste	onze	keukenploeg	die	er	 voor	 zorgt	dat	alle	Trefpunters	hun	maagjes	meer	
dan	 gevuld	 zijn	 zodat	 ze	 een	 ganse	 dag	 kunnen	 ravotten.	 Verder	 zorgen	 zij	 ook	 voor	
ondersteuning		én	raad	en	daad	voor	de	leidingsploeg.	Dus	dikke	merci	Jeroen,	Tim,	Joris,	
Simon,	Kristof,	Eline,	Wim	en	Eline.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	gezellige	kampvuuravondjes	en	
alle	andere	fijne	momenten	met	jullie!

Als	 tweede	onze	VZW	die	er	voor	 zorgt	dat	onze	 lokalen	nog	steeds	 in	perfecte	 staat	
verkeren	en	op	wie	we	altijd	kunnen	rekenen.
Vervolgens	de	oud-leiding	die	steeds	aanwezig	is	op	onze	evenementen	en	die	nog	altijd	
voor	ons	klaar	staat	met	een	helpende	hand	of	goede	raad.
Daarna	Chiro	Scheldebloem	voor	de	fijne	samenwerking	en	waarmee	we	volgend	jaar	ons	
70-jarig	bestaan	zullen	vieren!

Ten	slotte	wil	ik	alle	chirojongens	bedanken	om	zo	trouw	aanwezig	te	zijn	en	vooral	voor	
jullie	enthousiasme,	zonder	jullie	zou	er	geen	chiro	mogelijk	zijn.	Ook	de	ouders	verdienen	
een	dankjewel	voor	het	vertrouwen	dat	zij	ons	schenken.	

Dan rest mij enkel nog om iedereen een geweldig kamp toe te wensen!

Tot	in	Graide!	

Ruth
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001.	Het	gebroken	zwaard
002.	De	gouden	sporen
003.	Het	Trefpuntspook
004.	De	parel	van	Graide
005.	De	Vrijschutter
006.	Het	wapen	van	Graide
007.	De	val	van	Poppe
008.	De	gouden	sikkel
009.	De	draak	van	Graide
010.	Storm	over	Graide
011.	De	zilveren	ring
012.	De	hoorn	van	Jasper
013.	De	vuurgeest
014.	De	galmende	klok
015.	De	zwarte	wolvin
016.	Isar	de	reus
017.	De	Schotse	koning
018.	Wim’s	witte	tempel
019.	Koningin	Ruth
020.	Ward	de	magiër
021.	De	wilde	keuken
022.	De	ring	van	Pieter
023.	Kitty	de	hofnar
024.	De	Banier
025.	Het	rijk	van	Seppe
026.	De	kroon	van	Robbe
027.	Het	graf	van	PJ
028.	De	maansteen

029.	De	Zwaneburcht
030.	Mysterie	te	Graide
031.	De	groene	mummie
032.	Angst	over	Graide
033.	Het	beleg	van	Graide
034.	De	stenen	beelden
035.	Het	derde	wapen
036.	De	zwarte	roos
037.	De	wilde	jacht
038.	De	verzonken	klok	
039.	Noodkreet	uit	Graide
040.	De	barst	in	het	glas
041.	De	laatste	leider
042.	Het	testament
043.	Proost
044.	Drie	Trefpunters
045.	De	hamer	van	Tanguy
046.	De	Lorelei
047.	De	weerwolf
048.	De	voorspelling
049.	Met	masker	en	zwaard
050.	De	padvinders
051.	Excalibur
052.	De	watermeloen
053.	De	samoeraï
054.	Kluizenaar	van	Graide
055.	De	koraalburcht
056.	Mandragora

057.	De	verboden	tent
058.	De	toverspiegel
059.	De	ijzeren	hand
060.	Travadri
061.	In	de	schaduw	van	Kristof
062.	Het	sprekende	zwaard
063.	De	malle	kuren
064.	Het	dodenschip
065.	Het	adelaarsnest
066.	Het	Nimfenwoud
067.	De	verrader	van	Kint
068.	Het	labyrinth
069.	Marie-Lou	de	ijsvorstin
070.	JP	de	riviergod
071.	De	lijfwacht	van	Pevenage
072.	De	ster	van	Poopy
073.	De	Moloch
074.	De	vete
075.	De	hellebron
076.	Cyriel	de	barbaar
077.	Eline	de	galeislaaf
078.	Het	verloren	legioen

Albums	verschenen	in	zwart-wit	en	kleur

Ontdek	de	nieuwste	albums
079.	Penninck	de	duistere	bondgenoot

080.	Veldslag	in	Graide


