CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2020 - 2021
JAnuari-februari-Maart
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VOORWOORD
Beste Chirovrienden
De dagen worden steeds kouder, het is bijna kerst en nieuwjaar. Dat wil zeggen dat
we alweer aan de helft van dit Chirowerkjaar zijn aangekomen. Wat kunnen we
zeggen, de tijd vliegt als je je amuseert.
We begonnen vol goede moed aan dit werkjaar. Een uitgestelde startdag gaf ons
nog meer zin om er stevig in te vliegen. Voor vele jaarlijkse activiteiten lagen de
coronaproof plannen al op tafel. Maar helaas, al snel werd het duidelijk dat er niet
veel van in huis ging komen. Maatregelen bleven verstrengen waardoor de plannen
terug de kast in mochten duiken en de tito’s, keti’s en aspi’s weer online werking
kregen.
Maar dat hield ons zeker niet tegen om er een leuke tijd van te maken! We genoten
dubbel zo hard van die wekelijkse werkingen, of dat nu online of in het echt was. Het
is fijn om in deze vreemde periode toch de mogelijkheid te hebben om elke zondag
een leuke activiteit te voorzien voor welgeteld 210 leden.
Zo was er de jaarlijkse halloweenwerking, waarbij iedereen verkleed naar de Chiro
mocht komen. Van een Among Us-ventje tot enge heksen, de creativiteit en
griezeligheid van de outfits waren uitmuntend. Ook kwam de Sint ons een virtueel
bezoekje brengen. We konden hem niet in het echt ontmoeten, maar we hebben
hem wel kunnen helpen om de Pieten terug te vinden! En dan was er ook nog de
jaarlijkse kerstevocatie. Er gaat toch niets boven een warme chocomelk en een
lekkere klaaskoek op een koude winterdag.
Met de leiding kijken we er al naar uit om van 2021 een topjaar te maken. Misschien
mogen een aantal van onze evenementen en activiteiten dan wel doorgaan. Zo
kijken we ook al enorm uit naar de afdelingsweekenden! Maar zal er ook een
groepsfeest en een hespenspit zijn? Of een kaarting? Momenteel zijn er nog geen
zekerheden, maar niet zo stiekem hopen wij van wel natuurlijk.
Wat nu vooral belangrijk is, is dat we ons blijven inzetten om de zondagnamiddagen
zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo zorgen we voor ons eigen en elkaars
gezondheid.
Bedankt alvast om deze Flits er eens bij te nemen; geniet van deze hoogstaande
lectuur. Wij wensen jullie alvast een hele fijne kerst en een fantastisch nieuwjaar!
Febe, Jules & Siel
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ALGEMENE INFO
Op dinsdag 1 december kregen wij vanuit Chiro Nationaal een update
omtrent de coronamaatregelen met betrekking tot het jeugdwerk. Er
werd op vrijdag 27
november een nieuw ministerieel besluit goedgekeurd. De verstrengde
regels die in oktober werden afgekondigd, werden daarbij al zeker verlengd tot half januari. Of er nadien verlenging of versoepeling komt, is
afhankelijk van hoe de cijfers de komende weken en tijdens de eindejaarsperiode evolueren.
Specifiek zijn wij als Chiro genoodzaakt alle activiteiten voor tito’s, keti’s
en aspi’s af te gelassen. Ook al onze evenementen worden tot half
januari geschrapt. De werkingen voor de zwoebers, speelclubbers en
rakwi’s kunnen blijven doorgaan in groepen van maximum 50 personen,
zonder social distancing tussen de leden. Wij doen ons best om de
activiteiten zo veel mogelijk buiten te houden, maar hebben omwille van
het koude weer ook de optie om bijvoorbeeld in de turnzaal van de
Broederschool te spelen. Verder draagt onze leiding de hele werking
door een mondmasker.
Wij hopen mee op een versoepeling van de maatregelen eind januari.
Op die manier kunnen ook de oudste afdelingen maximaal genieten van
hun Chiro-zondag.
Daarnaast hopen wij in februari een corona-proof alternatief te voorzien voor onze fuif en hopen wij dat alle afdelingen kunnen genieten
van hun afdelingsweekend. We verheugen ons verder om als leiding op
kampverkenning te mogen gaan eind mei en kijken ook enorm uit naar
ons feestweekend, dropping, leefweek,…
We zullen alles in het werk stellen om, indien dat toegelaten is, onze
evenementen op een manier die coronaproof is te organiseren.
We zijn meer dan klaar om er, wanneer dat mag, weer helemaal in te
vliegen!
De leiding
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ZWOEBERS
Dag allerliefste zwoebers!!
Hier zijn we weer met de flits, de tweede keer al dit jaar. Ondertussen is het al december en
hebben we er al 10 werkingen opzitten. Amai wat gaat de tijd rap … We zijn

dat jullie

iedere werking zo talrijk aanwezig zijn. Jullie zijn met maar liefst 45 zwoebers ingeschreven,
wat een bende! Nu hebben jullie Kerstvakantie YEUY, maar dan is er wel 2 weken geen

Chiro OOHN ☹. Terwijl jullie genieten van jullie vakantie zal de leiding

voor hun

examens, PFFF. Maar over 2 weken is er terug Chiro en kunnen we ons weer goed
amuseren. We hebben al veel werkingen gehad maar er komen er nog veel. Niet alleen
werkingen maar ook veel andere leuke activiteiten. Zo gaan we met heel onze
zwoeberbende op weekend. Houd het weekend van 12-14 maart dus al maar zeker vrij in je

. Als de coronaregels het toelaten natuurlijk. En als we nog verder vooruit kijken staat
ons fantastisch, mega cool, chill kamp ook al op de planning. Houd 21-31 juli dus ook maar
vrij in jullie agenda. Dat alles is nog niet voor direct, eerst nog samen de koude
winterwerkingen doorstaan in onze Chiro
terug schijnt zodat we zonder bevroren

&

. En hopen dat het zonnetje snel

kunnen buiten spelen.

Alvast een zeer fijne Kerst en een gelukkige nieuwjaar!
Groetjes de zwoeberleiding,
Jamien, Siel, Febe, Louise, Wout en Kobe

Kerstflits 2020-2021

5

SPEELCLUB

Dag allerliefste Speelclubbers!!!
Wanneer jullie deze flits ontvangen, is het bijna Kerstvakantie. Kerstvakantie betekent geen werking. 🥺🥺 Niet
getreurd, we hebben iets heel leuk voor jullie in petto! We hebben kleine spelletjes gemaakt voor jullie. Zoek de
verschillen en een kruiswoordraadsel.
Veel plezier en geniet van jullie vakantie!
Speelse groeten, een zalige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar
De Speelclubleiding
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SPEELCLUB
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rakwi’s
Beste rakwiaanen!
Hier een bericht van jullie leiding. We beginnen met een leermomentje! We merkten op dat jullie
onze namen nog niet allemaal kennen. Foei foei! Dus hier hebben jullie een groepsfoto en onze
namen!

Ester

Maura

Emile

Louise

Lynn

Achille

Voila, nu jullie onze namen nooit meer zullen vergeten, gaan we verder met dit rakwi-flitsartikel!
Hoe gaat het met jullie in deze moeilijkere tijden! Hopelijk zijn jullie blij dat jullie wel nog naar de
chiro konden komen! Jammer genoeg is het bijna kerstvakantie en moeten jullie ons dan even
missen. "
$
#
Maar niet getreurd! We hebben enkele echte rakwi-uitdagingen voor jullie om tijdens de vakantie te
doen!

-

Maak Sjoepap (het rakwifiguurtje) na in lego, duplo, …

-

Teken de rakwileiding zo mooi mogelijk na! (Dat zal natuurlijk niet mooier zijn dan de
groepsfoto hierboven %
()
'
&

-

Speel je favoriete chiro spel na!

-

Lees een zelf gemaakt gedicht voor ,waarin je vertelt hoe hard je de rakwileiding mist. (Het
mag ook gaan over de chiro).

-

Maak een boterham met stiereboter! (Of vraag het heel lief aan mama, papa, oma, opa, …)

-

Kleur de tekening in deze flits in of maak alle spelletjes van deze flits.

-

Zoek in de verstopte Sjoepap in deze flits. (Niet op deze pagina %
( goed geprobeerd!)
'
&

Als jullie foto’s hebben van deze uitdagingen mogen jullie deze zeker eens mailen naar ons!
(mailadressen staan op de laatste pagina of op onze site!) Zo kunnen we ook meegenieten en wie
weet komen er wel een paar foto’s in ons artikel in de volgende flits!
Veeele verre groetjes, kusjes, lekjes, knuffels, schouderklopjes, … van jullie leiding
Lynn, Ester, Achille, Emile, Maura en Louise
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Tito’s
HEEEEEEY LIEFSTE TITO’S!
WE ZIJN AL EIND DECEMBER, DIT WIL ZEGGEN DAT JULLIE
EXAMENS/TOETSEN AL VOORBIJ ZIJN WOEHOEEE! DAARDOOR
VERDIENEN JULLIE NU EEN WELVERDIENDE KERSTVAKANTIE WELISWAAR
IN CORONASTIJL.
OMDAT JULLIE AL ZOVEEL INSPANNINGEN GELEVERD HEBBEN, WILLEN
WE JULLIE NIET TE HARD BELASTEN MET HET LEZEN VAN EEN SUPER
LANG FLITSARTIKEL. OM JULLIE GEHEUGEN TOCH WAT TE TRAINEN
WILLEN WE AAN DE HAND VAN EEN REBUS ONZE SUPER MOOIE
BOODSCHAP DELEN MET JULLIE. VEEL DENKPLEZIER 😊😊
%
$
#
"

KUSJES VAN JULLIE LEIDING
VOS, JANA, RUDY, ALYSSA, JOLIEN & RUNE

Kerstflits 2020-2021
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Keti’s
Dag keti’s,
Hieronder vinden jullie een paar inspirationele gedichten waarin we jullie het beste wensen voor
2021
In december blikken we terug
Dat is niet te vermijden

Luier de lui,
ik ben weer in een
goede bui!
Plopper de plop
onze vriendschap
daar fleur ik van op!
Klusser de klus,
speciaal voor jullie
een dikke kus
en happy 2021

Op mooi en mindere
momenten en tijden
daarna een blik vooruit
plannen en dromen
weer een heel jaar
om ze te laten uitkomen

Wij met de ketileiding wensen jullie…

Iets goeds, iets lekkers
Iets geks, iets gekkers
Iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook iets, positiefs
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Aspi’s
Beste aspiranten
Na enkele maanden gezellig samen zijn is het tijd voor een kleine evaluatie. Wegens onze
reeds alom bekende vriend corona, is het sociaal contact bij ons redelijk beperkt. Hieruit zijn
natuurlijk nieuwe, frisse en inventieve manieren ontstaan om toch met elkaar gezellig de
conversatie levendig te houden. Hieronder kan je een klein overzicht vinden enkele apps
waarop menig aspi actief is, met een kleine beoordeling. Wie nog op zoek is naar nieuw
tijdverdrijf kan zich hier laten inspireren.

-Anoniempje
hoe vaak heeft dit zooitje een update nodig??? Dit kost iedereen
veel te veel data het ene moment doe je een update een paar
dagen later hoe raad je het (een Update!!!) mooi he krijgen jullie
hier voor betaald om zo veel mogelijk update's er in te gooien het
lijkt wel een sport van Facebook ik word er niet goed van....

-Anoniempje 1
ik vind het een leuke app! ik ben nu 10 jaar en doe het nu 3
jaar. af en toe zijn er ouderen mensen of kinderen van 3 dit
vind ik raar ik vind dat het vanaf 7 jaar moet zijn. maar ja. je
kan er leuke filmpjes mee maken en ik kan mijn gevoel erin
kwijt. BEDANKT!!

-Anoniempje12
Geweldige app. Snel communiceren of (video)bellen. Moeiteloos video's,
foto's of andere bijlagen versturen. Groepschats mogelijk. Leuke
emoticons, gifs of stickers om je woorden kracht bij te zetten. Een
minpuntje: 'u' wordt met een hoofdletter geschreven. Dat moet een kleine
letter zijn. Dit zie je in de deelnemerslijst van een groepsapp. 'U' is voor
God of de koning.

- Anoniempje 123
Ik vind het een superleuke app! En gebruik het heel veel. Ik heb ook al
heel veel dagen. Alleen omdat ik het al lang heb, heb ik een hele domme
naam wat ik nu echt stom vind.... Ik hoop echt dat er komt dat je je naam
kan veranderen. Je kunt dan wel een nieuw account aan maken maar
dan zijn alle snapdagen weg! DOE HIER PLZ IETS MEE!!

Kerstflits 2020-2021
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WIST-je-Dat?
WIST JIJ DAT?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Heule de enige vlaszwingelwindmolen van Europa heeft, Preetjes Molen?
1 op 4 zoogdieren een vleermuis is?
BMX staat voor bicycle motocross?
deze sport maar in 1960 is begonnen?
skateboarden al van 1940 bestaat, en het oorspronkelijk werd gebruikt als surf
alternatief wanneer de golven te plat waren?
surfen waarschijnlijk al gedaan werd in het jaar 400 in Hawaii?
er in de vorige wist-je-datjes een fout stond?
het namelijk helemaal niet zo is dat rechtshandigen langer leven dan linkshandige?
koala’s vingerafdrukken hebben, die lijken op die van mensen?
de werelds oudste spin 43 jaar oud is geworden?
er in 2019 wereldwijd 1869,9 miljoen ton staal is geproduceerd?
je aan de microstructuur van materialen kan zien hoe ze geproduceerd zijn
geweest?
28 november, de dag waarop ik dit schrijf, de 333ste dag van het jaar is en er
dan nog 33 dagen over zijn in het jaar?
in 2014 lagen er 285 gigantische internetkabels op de bodem van de oceaan.
De kabels brengen het internet van het ene naar het andere continent.
het blauwe vogeltje van Twitter de naam Larry heeft?
gorilla’s net als mensen verkouden kunnen worden?
het in Frankrijk legaal is om te trouwen met een overleden persoon?
je in Denemarken niet extra wordt gestraft als je uit de gevangenis probeert te
ontsnappen?
haaien wereldwijd minder dan 10 personen per jaar doden?
dat mensen wereldwijd meer dan 100 miljoen haaien doden?
als je 15 minuten per dag leest, je ongeveer 1.000.000 woorden per jaar leest?
het in Zweden verboden is om zonder licentie in het openbaar te dansen?
er meer dan 2 miljoen mensen naar het laatste journaal van Martine Tanghe
hebben gekeken?
dit het meest bekeken journaal ooit was?
bijna de helft van alle mensen op de wereld naar het WK voetbal kijkt?
Anton Mussert, de oprichter van de NSB, op zijn drieëntwintigste trouwde met
zijn achttien jaar oudere tante?
veertig procent van de inwoners van Vietnam de achternaam Nguyn heeft?
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RECEPTJE
KOEKOEK! Hier zijn we weer. Zoals je in de vorige flits kon lezen
zorgen wij voor lekkere Chiro recepten. Dit keer maken we een
echte Chiro delicatesse!
Veel smulgroetjes,
Chefs van dienst

Ingrediënten

WAP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Braadworst
Aardappelen
appelen (boskoop)
vanillesuiker
kristalsuiker
melk
boter
nootmuskaat
peper
zout

4
1 kg
1 kg
1 zakje
2 el

Bereiding
1. Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water, giet af. Schil de appelen en snij in
kwartjes. Stoof ze aan in een beetje boter.
2. Voeg een bodempje water en wat citroensap toe. Strooi er een zakje vanillesuiker en nog 2 el
suiker over. Laat onder deksel op een zacht vuur tot moes koken (10 à 12 minuten), roer
regelmatig om.
3. Maak een smeuïge puree van de gekookte aardappelen, breng op smaak met boter, melk,
peper en zout en nootmuskaat.
4. Verwarm de oven voor op 180°C.
5. Draai de worsten in de helft op, zo krijg je kleinere worstjes en snij het velletje door.
6. Bak de braadworsten in wat boter, ze moeten nog niet helemaal doorbakken zijn.
7. Doe de appelmoes in een ingevette ovenschaal. Verdeel er de puree over, strijk er ribbeltjes
in met een vork, dit zorgt voor een krokant aardappelkorstje.
8. Duw de gebakken worstjes lukraak in de puree.
9. Zet gedurende 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Kerstflits 2020-2021
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Spotlight
Jullie hebben momenteel al gedaan met jullie examens, maar binnenkort is het de beurt aan de
meeste mensen van de leiding, “jammer"
$”. We hebben eens bevraagd of ze tips hebben rond het
#
studeren, wat ze precies studeren en wat hun favoriete snack is. Aangezien school heeeeeel leuk is
willen we het liefst van al veel tijd doorbrengen achter onze bureau...
Een extra leuk feitje hierbij is dat sommige van de leiding nog steeds samen studeren via het internet.
Daarvan zien jullie een prachtig plaatje onder hun studeertips.
Ultieme tip van de dag: “doe altijd je best!” %
(
'
&
Achille
Tip
Studie’s
Snack
Siel
Tip

Studie’s
Snack

Marieke
Tip
Studie’s
Snack
Elviera
Tip
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Koop een dartsbord voor regelmatige korte, sportieve pauzekes.
Industrieel ingenieur - industrieel ontwerp
ontwerpen van voorwerpen. Van deurlijsten tot drones.
Picknicken

Plannen en hopen dat je je er in zekere mate aan kan houden.
Belangrijkste is dat je iets studeert dat je wil studeren. Motivatie is namelijk heel
belangrijk tijdens het studeren :)
Verwijder Netflix tijdens de examens zodat je niet een volledig seizoen uitkijkt.
Politieke wetenschappen, ik ben van plan om later het land te leiden enz.
Nee mopje, maar wel een heel interessante richting :)
Ik eet nooit tijdens het studeren en als ik het doe, gaat het zeker niet vlot. Moet me
volledig kunnen focussen op één iets. Als ik in mijn pauzes iets eet, zijn het meestal
Soba noodles of boterhammen met Chaumes :p

Ik weet geen tip.
Sociologie
Caprisun & koffie :)

Studie’s
Snack

Studeren is pauzeren.
Doe je best, god doet de rest!
Zorgtechnologie
Nalu

Jamien
Tip
Studie’s
Snack

Zoomsessies (helpt wel niet altijd zo goed)
Biomedische wetenschappen
ALLES!
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Spotlight
Jana
Tip
Studie’s
Snack

Zorg voor duidelijkheid van hetgeen je nog moet doen en hetgeen je al gedaan hebt.
Management en beleid van de gezondheidszorg – Later allemaal welkom in AZ
Claerhout.
Chocolade!

Jules
Tip
Studie’s
Snack

Studeer genoeg!
Communicatiemanagement
Bifiworsten en Nalu

Nina
Tip
Studie’s
Snack

Time hoeveel je echt efficiënt studeert per dag.
Burgerlijk ingenieur
Nootjes

Lynn
Tip
Studie’s
Snack

Ik probeer vaak in korte sessies te werken (pomodoro techniek) zo kan ik het langer
volhouden.
Rechten
Ik eet het liefste clementines en om te drinken nalu.

Kerstflits 2020-2021
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BZN-EDITIE: Horoscoop
Maagd
24/10-23/09

Schorpioen
24/10-22/11

Tijdens een drukke periode
is stilstaan bij jezelf meer dan
belangrijk. Wat leeft er diep
vanbinnen? Emoties doorkruisen je
dagdagelijkse leven en door de stilte
op te zoeken kun je ze doorvoelen. De
Chiro helpt je om te luisteren naar de
stemmen diep in je.

Na een crisis kijk je uit
naar de toekomst. Je bent benieuwd
wat jezelf nog te wachten staat en
welke kansen er in de Chiro nog voor
het grijpen liggen. Houd de moed
hoog en omarm je vrienden. Laten we
de vergetenen niet vergeten, want
dat waren ze al.

Woorden kunnen ook
kwetsen, vergeet dit niet. Kies voor
liefdevolle communicatie, ook in het
heetst van de strijd. Luister naar je
Chirovrienden en toon appreciatie
voor dat ene liefdevolle gebaar. Laat
je hart vullen met liefde en
vriendschap.

Jouw BZN-quote: Stilte is laten zijn
wat is

Jouw BZN-quote: Vergeten we
niemand?

Jouw BZN-quote: Mag het wat
zachter?

Boogschutt er
23/11-21/12
Samen staan we sterk, dat
durf jij soms wel eens vergeten,
boogschutter. Durf je laten inspireren
door anderen en surf eens mee op de
golven die een ander creëert. In je
afdeling staat samenspel centraal. Het
is niet omdat je alles in je eentje kan,
dat het ook in je eentje moet.

Jouw BZN-quote: Zullen we samen?

Vissen
20/02-20/03

Steenbok
22/12-19/01
De Chiro verandert en
jij verandert mee. Dat was sneller dan
je had verwacht. Zet een eerste kleine
stap en voel wat die met je doet.
Daarna zullen de volgende stappen
vanzelf volgen. Als je dromen
realistisch lijken voor een ander, dan
zijn ze te klein voor je verbeelding.
Durf denken, Durf dromen.
Jouw BZN-quote: Droom. Durf. Doe.

Ram
21/03-20/04

Waterman
20/01-19/02
Durven springen
vraagt lef. Je ontdekt een nieuwe
versie van jezelf, een versie die je nog
niet kende. Ook zonder garanties blijf
jij in jezelf geloven. Dat siert je en dat
trekt anderen aan.

Jouw BZN-quote: Moed? Comfort
ruilen voor de magie van het
onbekende.

Sti er
21/04-20/05

Opkomen voor wat jij
belangrijk vindt, daar sta jij voor,
vissen. Jij bent je eigen voorbeeld en
daar mag je wel trots op zijn. Tijdens
de werking volgen velen je voorbeeld,
maar dit kan ook wel eens verkeerd
aflopen. Fouten kunnen echter
nieuwe perspectieven bieden.

In Japan bestaat een
bijzondere kunst, Kintsugi. Hier sta jij
voor. Wanneer een kopje breekt, lijm
je het niet zo perfect mogelijk terug
aan elkaar. Je beschildert de breuklijn
met een gouden glans. De mooiste
kopjes laten hun glans zien. Het leven
is proberen, en dus ook vallen.

Jij handelt
onbaatzuchtig, je doet graag iets voor
een ander. Ook voor een ander die jij
misschien niet kent. Verspreid deze
goede kwaliteit zeker onder je
Chirovrienden, want zo maak je
anderen sterk.

Jouw BZN-quote: Meningen gaan de
wereld niet veranderen. Voorbeelden
wel.

Jouw BZN-quote: Wij zijn wonden
omarmt, verwelkomt zijn wijsheid.

Jouw BZN-quote: Help, een ander!
Help een ander

Tweeling
21/05-20/06
Jij dacht dat je dit jaar
alles ging krijgen. Nu besef je dat je
alles dat je al hebt veel meer
apprecieert. Voor jou hoeft het in de
Chiro niet altijd een supergroot of
ingewikkeld spel te zijn. Je geniet
minstens even hard van de kleine
spelletjes en korte momentjes
tussendoor.
Jouw BZN-quote: Eenvoud, pure luxe.
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Weegschaal
24/09-23/10

Kreeft
21/06-22/07

Leeuw
23/07-23/08

Recht voor de raap,
dit typeert jou, kreeft. Jij gaat geen
enkele confrontatie uit de weg. Als
iets jou stoort in de Chiro, ga jij dat
ook meteen aan iemand melden. Zo
zorg je ervoor dat de sfeer optimaal is
en blijft.

Dankbaarheid vergroot je
geluk en dat weet jij maar al te goed.
Jij apprecieert alles dat er zomaar is.
Net omdat je je eigen gedachten en
leven zo apprecieert, vind je
verandering moeilijk te accepteren.
Probeer dit wel toe te laten, want
alleen zo geraak je vooruit.

Jouw BZN-quote: Liever raken met
waarheid, dan troosten met leugens.

Jouw BZN-quote: Je hoeft niets te
krijgen om dankbaar te zijn.
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Het Leukste Niet-relevante-chironieuws
Jaargang 2 – Tweede editie
Jaargang
2 – Eerste editie

Maaike schrijft
geschiedenis
Na vele mooie jaren hebben
onze buren van JC Den Ast
eindelijk door dat het niet zo
eerlijk is dat zij elke week de
toiletten moesten kuisen. Vanaf
nu moeten wij er na de werking
voor zorgen dat de toiletten
proper worden achtergelaten.
Speelclubleidster Maaike mocht
de spits afbijten!

Schatten uit de erfgoedkoffer
Ergens in een donker hoekje van het heem staat onze “erfgoedkoffer”.
Een metalen bak vol chiro Stine herinneringen, samengeraapt door
generaties aan leiding. De HLN-redactie ging in de erfgoedkoffer opzoek
naar een tof verhaal. Met dit artikel als resultaat.
Op de foto staat een jonge Bolo, samen met enkele andere nobele oudleiding (veel te dicht en zonder mondmasker!) te protesteren tegen het
plan om een deel van het park om te vormen tot een spaarbekken. Een
week lang slapen ze tussen de bomen in tentjes, en met succes! De actie
werd opgepikt in de media , de burgemeester en schepenen werden op
het matje geroepen door de oppositie en een ontgoochelde Heulenaar
schreef zelfs een gedicht.
Het park gered door de toenmalige leiding van chiro Stine? Nee haha. Het
ging om een stoot. Heel Heule trapte erin en de “actievoerders” gingen
dat jaar met de eerste prijs naar huis.

Vermageren met een dieet
op basis van diepgevroren
klaaskoeken? Finne test
het voor ons uit!

Enkel voor abonnees

Kerstflits 2020-2021

17

Toost met de proost

Toost met de proosT
Toegegeven,

het

is

niet

altijd

gemakkelijk. Heel dit jaar werd
verpieterd – ik word moe van het te
schrijven – door corona. Wat is er al
niet dat zijn weg niet vond dit jaar?
De lijst is lang. Toch wil ik niet aan
de kant van de klagers gaan
staan. Wie zijn broodwinning in
gevaar ziet komen, die zit in de
puree. De andere mensen toch
maar gewoon met een beetje
ongemak? We hebben het redelijk
warm, we hebben geen honger, er is radio, tv, internet. We zoomen en Whatsappen,
facetimen, koken en bakken ons te pletter of doen een takeaway ten optel. Ik wil
maar zeggen: waar het de doorsneemens betreft: het valt nogal mee. Als we maar
gezond blijven. Dat is het belangrijkste. En meteen ook het lastigste, want we zitten in
Heule echt wel in de hoek waar de klappen vallen. We hebben in ons eentje evenveel
dagelijkse besmettingen als in Groot-Kortrijk samen. Ik zit nu al aan een vierde van het
jaarlijks gemiddelde van mensen die sterven. Dat zijn de dingen die wegen. Dat ik dit
jaar niet naar Engeland kon reizen is maar een onnozelheid in de gang van het leven.
Dat mijn retraite (een weekje stilte in Chimay) niet kon doorgaan, is al even
verwaarloosbaar. Is het jammer? Natuurlijk is het jammer. Doet het pijn? Ba neen, het
doet geen pijn. Pijn is iets anders.
En toch!
Wil ik niet klagen, ik heb echt wel begrip voor de mensen die lijden aan het
ontbreken van sociaal contact. Ik weet best dat er een verschil is tussen mensen als
ik, die hun leven rond alleen zijn hebben ingericht, en jonge mensen die voor hun
ontwikkeling elkaar echt wel nodig hebben. Dat weten wij in Chiro beter dan wie
ook. Het spelen met elkaar, het lummelen, het avonturieren, het samen aftoetsen
van de dagen, het maakt ons tot wie we zijn en dat moet in deze coronatijd een
andere weg zoeken. Een moeilijke en lastige weg. Het helpt niet als oudere mensen
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andere weg zoeken. Een moeilijke en lastige weg. Het helpt niet als oudere mensen
ons dan om de oren slaan met verhalen over toestanden die ze verdorie zelf niet
hebben beleefd, van jaren onder de oorlog, toen de avondklok nogal wat anders
was dan wat we nu kennen, toen er geen tv was en geen internet en ook amper
eten. Uiteindelijk deden ze het toen zoals we het nu doen: ze maakten er het beste
van. Wat zouden ze anders gedaan hebben? Wat zouden wij doen?
Potjandorie!
Ik had me voorgenomen om een positief tekstje te schrijven. Lees mij nu bezig!
De kwestie is, gastjes: ik zou jullie moed willen inspreken, maar ik weet op den duur
ook niet meer hoe ik dat moet doen. Ik kan alleen maar laten weten dat ik begrijp
dat het niet gemakkelijk is, naast de zaak een beetje relativeren. In elk geval: eens of
anders is dit voorbij en vlugger dan we denken zullen we het al vergeten zijn…
Het is een beetje als tandpijn: op den duur doet heel ons gezicht, heel ons lijf pijn, tot
de tand getrokken wordt, of opgelapt. Twee dagen nadien zijn we die pijn vergeten,
ook al leek er geen eind aan te komen.
Doe maar netjes voort.
Eet de picknicken die de Sint bracht.
Speel met je favoriete speelgoed, ook als je denkt dat ze zullen denken dat je er te
oud voor bent. Leef je jonge leven voluit, maar voorzichtig. Ik denk dat er nog
genoeg mooie dagen zullen komen om de verloren tijd niet in te halen, dan wel te
doen vergeten.
Ik voor mij bak subiet nog een broodje, of klaaskoeken. Dat is lekker, gemakkelijk en
verdrijft de tijd.
En ik leer mijn hondejongske opzitten.
Ik zit aan mijn tiende hondenbeest en geen van zijn voorgangers heeft het ooit
gekund. Nu is er wat tijd om ermee bezig te zijn.
Ik maak dus van mijn dagen het beste, en hoop van u hetzelfde!
D’amuseleute!!
Pr. W.
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Achterklap
Achterklap
Nog op zoek naar een playlist vol adembenemende muziek om af te spelen tijdens de feestdagen?
Niet getreurd! Wij, de leiding, helpen jullie een handje met al onze favoriete dans- en
meezingplaatjes in één Spotify afspeellijst! Geniet ervan!
https://open.spotify.com/playlist/2o45P5FjbUgVqSajoR2vye?si=O7E1-1sKQGm5lXZkjKgmIQ

Zou jij kunnen raden welk liedje van welke leider/leidster is? (Tip: onze VB’s Jutta en Bolo doen ook
mee!)

Kerstflits 2020-2021
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Kalender*
Zondag 20 december				Kerstevocatie
							Kerstflits
Kerstvakantie: 18 december – 3 januari
Zondag 3 januari					Geen werking
							Briefjes pannenkoekenverkoop
							uitdelen
Zondag 24 januari				
Zondag 14 februari				
				

Briefjes pannenkoeken binnen
Uitdelen Pannenkoeken
Carnaval Gullegem

Vrijdag 19 februari				Blackoutbar
Zondag 21 februari				Geen werking				
Krokusvakantie: 12 februari – 21 februari
12-13-14 maart				Weekend Zwoebers
19-20-21 maart				Weekend Rakwi’s
26-27-28 maart				
Weekend Tito’ s
						Weekend Keti’s
Zondag 28 maart			
Paasflits
2-3-4 april					
Weekend aspi’s (onder voorbehoud)
Zondag 4 april				
Geen werking
						Pasen
Paasvakantie: 2 april – 18 april
Zaterdag 10 april				
Groepsfeest + start 24 uren
Zondag 11 april				
Hespenspit + einde 24 uren
16-17-18 april				Weekend Speelclub
Zaterdag 24 april				
Vormsel, Heule
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Kalender
Zaterdag 8 mei				
1ste Communie, Heule om 11u
Vrijdag 7-9 mei				Kampverkennning
Zondag 9 mei				
Geen werking + moederdag
O.L.H. Hemelvaart: 13 mei
Zondag 16 mei 		
		
Infomoment I Bivak 2021
Vrijdag 21 mei				OntspanningsLK
Zaterdag 22 mei				
Infomoment II Bivak 2021
Zondag 23 mei				
Pinksteren - Geen Chiro
						Infomoment III Bivak 2021
Pinkstermaandag: 24 juni
Zondag 6 juni				Aspiwerking
Zondag 13 juni				Vaderdag
Zondag 27 juni				
Laatste werking
						Daguitstap
						Eindflits
						
Grote vakantie: 1 juli – 31 augustus
Zondag 11 juli 				
Zondag 18 juli				
Woensdag 21 juli				
Zaterdag 31 juli				
Zaterdag 21 augustus			
Bivak de komende jaren:
21 juli 2022 – 31 juli 2022
21 juli 2023 – 31 juli2023		
21 juli 2024 – 31 juli 2024

Chiromis
Vertrek voorkamp Keti’s en Aspi’s
Vertrek bivak Schootshei, Dilsen-Stokkem
Eind bivak Schootshei, Dilsen-Stokkem
DIA-avond

Bivak Opglabbeek
Bivak Meeuwen-Gruitrode
Bivak Mol

* De data van chiro-activiteiten zoals afdelingsweekends, feestweekend... in deze
kalender staan allemaal onder voorbehoud. Wanneer en of deze zaken kunnen
plaatsvinden is afhankelijk van de verdere evolutie van de corona-pandemie. De
meeste recente versie van onze kalender vind je terug op www.chirostine.be
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Zwoebers

Jamien Claerhout
0494/10 46 33
jamienclaerhout@hotmail.com

Kobe Taghon
0468/22 53 27
kobe.taghon@gmail.com

Siel Vandorpe
0496/76 13 18
siel.v@outlook.com

Febe Taghon
0492/78 14 11
febe.taghon@gmail.com

Wout Mostrey
0493/52 79 46
siel.v@outlook.com

Louise Buckinx
0471/56 36 03
louise.buckinx@telenet.bet

Arne Deceunynck
0471/34 77 76
arnedeceunynck@hotmail.com

Wout Taghon
0470/84 94 73
wout.taghon2@gmail.com

Nina Bertels
0468/17 30 86
nina.bertels@gmail.com

Maaike Waegebaert
0471/48 76 76
maaike.waegebaertk@hotmail.com

Febe Dupont
0492/77 53 76
dupontfebe@hotmail.com

Nel Denys
0485/67 45 08
denysnel400@gmail.com

SPeelclub
Louise Claeys
0479/12 49 82
louise.claeys@hotmail.com

Lynn Vanhandsaeme
0471/78 41 19
vanhandsaemelynn@gmail.com

Emile Fremaut
0495/78 64 50
emilefremaut301@gmail.com

Achille Verfaillie
0471/26 26 81
verfaillieachille@gmail.com

Maura Lafosse
0494/43 61 89
maura.lafosse@hotmail.com

Ester Butaye
0489/60 66 29
ester.butaye@gmail.com

Rakwi’s
www.CHIROSTINE.be

Renaud Meerschaert
0472/60 50 61
renaud.meerschaert@hotmail.com

Jolien Ostyn
0468/11 01 96
jolien.ostyn@skynet.be

Jana Claerhout
0478/74 08 13
janaclaerhout@hotmail.com

Rune Beernaert
0493/10 58 78
beernaert.rune99@hotmail.com

Ruth Bleuzé
0473/21 54 02
ruth.bleuze@hotmail.com

Alyssa Lafaut
0471/33 10 22
alyssa.lafaut@gmail.com

Tito’s
Lieze Vandromme
0471/55 61 62
liezevandromme@hotmail.com

Gianni Samyn
0496/81 98 58
giannisamyn@hotmail.com

Marieke Waegebaert
0471/06 47 60
marieke.Waegebaert@outlook.com

Jules Fremaut
0496/87 70 77
julesfremaut@hotmail.com

Saartje Decroix
0490/43 22 65
saartje.decroix@gmail.com

Keti’s
Debrouwere Zjef
0476/78 57 14
zjefdb@gmail.com

Nathan Meersman
0476/50 54 85
nathan.meersman@hotmail.com

Elviera Callens
0477/26 93 76
elvieracallens@gmail.com

Ruth D’Haeyere
0479/47 20 24
ruth.dhaeyere@hotmail.com

Ella De Waegenaere
0471/38 48 97
elladewaegenaere@hotmail.com

Aspi’s
www.CHIROSTINE.be

Jutta Beheydt
Gullegemsesteenweg 199
8501 Bissegem
0498/06.64.99
jutta.beheydt@gmail.com

Olorin Vancoillie
Heulestraat 66
8501 Bissegem
0474/42.19.52
olorinvancoillie@gmail.com

VB’s

Siel Vandorpe
Hoverniersstraat 14
8500 Kortrijk
0496/76 13 18
siel.v@outlook.com

Groepsleiding

Jules Fremaut
Zeger van Heulestraat 34
8501 Heule
0496/87 70 77
julesfremaut@hotmail.com

Wim Seynaeve
Pastoriestraat 1
8501 Heule
0498/10 14 90
wimseynaeve@telenet.be

www.CHIROSTINE.be

Febe Taghon
Kransvijver 18
8501 Heule
0492/78 14 11
febe.taghon@gmail.com

PROOST

Even geduld...
Volgende flits beschikbaar op
zondag 27 maart

