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Beste Chiro-sympathisanten
We zijn intussen alweer toegekomen aan de voorlaatste flits van dit werkjaar. Een
Chirojaar dat jammer genoeg tot nog toe vooral overheerst werd door een welbekend
virus. We willen jullie toch uitvoerig bedanken om de maatregelen voor het
jeugdwerk de afgelopen maanden of intussen zelfs al een jaar zo goed op te volgen!
Evenementen à la feestweekend of groepsfeest zijn helaas nog niet aan de orde, maar
binnen de mogelijkheden hebben we toch nog gezorgd voor een waardig alternatief.
We hopen dat de activiteiten zoals een daguitstap, later dit werkjaar, nog kunnen
plaatsvinden, maar daarover is er voorlopig weinig zekerheid. Daarom raden we jullie
aan om de kalender op www.chirostine.be en ook jullie mailbox goed in de gaten te
houden voor de laatste updates.
Maar tussen alle mondmaskers en bubbels door, zijn we blij om te zien dat het
Chiro-leven stilaan weer in haar plooi aan het vallen is. Sinds februari werden de
beeldschermen van de oudste afdelingen eindelijk weer ingeruild voor deugddoende
fysieke werkingen. We hopen dat we in de laatste maanden van dit werkjaar jullie
toch nog het Chiroweekend te geven waar jullie allemaal recht op hebben en dat we
de bubbels van tien en vijfentwintig eindelijk overboord kunnen gooien.
Deze paasflits betekent ook dat het kamp met rasse schreden aan het naderen is. In
mei & juni vinden de infomomenten weer plaats waarop we jullie alle praktische info
voor Bivak 2021 geven. Voor de exacte data van deze infomomenten verwijzen we
jullie graag door naar de laatste pagina’s van deze flits, waar jullie de kalender terug
kunnen vinden. Bij kamp hoort traditiegetrouw ook een kampthema. Het thema voor
dit kamp kunnen jullie volgende week te weten komen door deel te nemen aan onze
wandeling.
Er rest ons niks meer dan jullie nog veel leesplezier en een vrolijk pasen toe te
wensen!
Speelse groeten,
Febe, Siel & Jules
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ZWOEBERS
Dag zwoebers
We zijn ondertussen al in april, amai wat gaat te tijd rap… Maar wat hebben jullie
al allemaal geleerd in deze 7 maanden over ons en de Chiro? Doe hieronder de test
en vertel ons hoeveel antwoorden jij wist! Wij met de leiding verlangen super hard
tot iedereen weer naar de Chiro mag komen en we elkaar weer kunnen zien.
Hopelijk is dat binnenkort!
Tot snel en vele groetjes van de zwoeberleiding!
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RAKWI
JOEJOEEE dag liefste rakwi’s
Het zonnetje begint al wat meer te schijnen en de paasvakantie staat voor de deur, wat leuk zeg!!
MAAARRR dit wil ook zeggen dat het einde van het jaar steeds dichterbij komt
Wij, jullie supermegatoffeleuke leiding, vinden dat het al supersnel is gegaan! Hopelijk jullie ook?
Ons rakwiweekend staat nog op de planning (30 april – 2 mei) en wij hopen dat we dit nog samen
kunnen doen met jullie.
Maar hiervoor hebben we jullie hulp nodig!!

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Als jullie dit hebben kunnen oplossen dan komen we al een beetje dichterbij! Doe dus jullie best
PS: de paashaas heeft een paar mooie eitjes nagelaten.. Één of andere rakwileiding???
Hihi vele groetjes en tot snell!!!!
Louise, Emile, Maura, Achille, Ester en Lynn xxxxxxxx
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TITO’s
Dag Tito’s
Wie o wie kan raden wat er hier boven geschreven staat?
Diegene krijgt een paasei!
Na eindeloos veel zoomwerkingen met blokkerende internetverbindingen mogen we eindelijk terug samen spelen en
ravotten op zondag! Hoe leuk is dat?
En er zijn nog meer leuke vooruitzichten in aantocht.
Namelijk ons (hopelijk) superdupermegacoolamazing weekend.
Staat vrijdag 30 april tot zondag 2 mei al in jullie agenda?? In het vet?? In het rood??
Naar waar we gaan en wat het thema zal zijn dat blijft
voorlopig nog een geheimpje onder de leiding.
Andere jaren staat er komende periode heel wat te gebeuren
maar dit kan door onze allerbeste vriend de heer Corona
niet. Maar om jullie verdrietige gevoelens te verzachten
heb ik een verhaaltje geschreven over een konijntje.
Verhaaltje van het huppelende konijn
Lief kindje, ik ga je een verhaaltje vertellen over het grote dierenbos.
In het grote dierenbos was er een konijn. Konijn huppelde steeds heen en weer. Hij spong van de ene
kant naar de andere kant. Op een dag spong hij zo hoog dat hij met zijn hoofd tegen een tak van een
boom botste. “Aai, dat deed pijn”, schreeuwde konijn. De dag nadien huppelde het konijn weer heen en
weer en ... hij botste opnieuw met zijn hoofd tegen een tak.
Konijn begon heel hard na te denken. Plots had hij een idee. Hij ging naar de palmboom, klom erin
en haalde er een kokosnoot uit. Toen ging hij naar de rivier waar bevertje woonde. Konijn vroeg heel
lief: “Bevertje, zou je alsjeblieft de kokosnoot doormidden bijten met je knaagtandjes?”. Bevertje was
een oude vriend van konijn, dus hij knaagde de noot doormidden, maar hij verstond er niets van. Wat
moet konijn nu met een halve kokosnoot?
Konijn nam de halve kokosnoot en zette hem op zijn kop. Hij begon heen en weer te springen en...
boem. Wederom botste hij het hoofd tegen een tak. Maar deze keer deed het geen pijn. Want hij droeg
een helm, mijnheer konijn.
Slaap lekker, lieveling. Slaap zacht.
Veel paasgroetjes uit Malta! Braaf zijn hé kinderen in
België!
Loco por Tito Conejo
R.J.A.R.R.J
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Keti’s
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Aspi’s
Hallo ...................................
Omdat jullie ................................... tegenwoordig op een laag ................................... staat, mogen jullie dit ................................... zelf
aanvullen1. Keep training those brains. :))
Terwijl ik dit ................................... aan het ................................... ben, hoor ik dat de ................................... worden ..................................
.. . Een grotere ................................... van 10 mensen buiten en de ................................... mag heropenen op ...... mei. Wat een
goed ................................... !!!
Nu ja, het ................................... en ................................... zullen nog niet kunnen doorgaan, maar we ................................... dat de ...
................................ wel zal kunnen plaatsvinden. Ik zou zeggen; trek die ................................... aan en loop alsof je ......................
............. ervan ................................... .
En dan heb ik het nog niet eens over het uber litte ................................... , wat ................................... ook in het ..................................
. zal vallen. Meer tijd om te ................................... , hehe.
Binnenkort is het ................................... , dus het ideale ................................... om onze beste ................................... met jullie te
delen3.
Mijn hartelijke oprecht gemeende Paaswensen
aan alle lieve brave en andere mensen
vergeving van uw fouten schulden van het verleden
een nieuw hoopvol begin startend vanaf heden
Ik wens u een schone propere lei
met geluk en Godszegen er nog bij
een nieuwe lente een nieuw seizoen
in navolging van de natuur een herboren leven
een superstart en dan opnieuw alles geven
zoals de jonge verse blaadjes op de bomen
zoals de Paaskuikentjes uit de Paaseieren komer
zoals de Paaslammekes huppelen in de wei
iedereen vrolijk gelukkig voldaan en blij
met nieuwe hoop en vol vertrouwen
zoals de vogeltjes hun nestje bouwen
Zalig vrolijk gelukkig Pasen zoals in de oude tijd
Alles nieuw alles vergeven alles proper zorgen kwijt
dit zijn de wensen van een eenvoudig sterfelijk man
die niet meer dan dit aan U Allen wensen kan
Heel ................................... als je ‘t mij vraagt ...
Tot snel, lieve ................................... .
Heel veel ................................... van ons2

1 Vrije interpretatie van het artikel
2 Inderdaad, dit is gewoonbladvulling
3 Zjef Debrouwere, Nathan Meersman, Ella De Waegenaere, Elviera Callens, Ruth D’Haeyere
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WIST-je-Dat?
•

Je oren en neus nooit stoppen met groeien?

•

Het universum groter is dan vier meter?

•

Estland momenteel het enige land is waar zowel de president als de eerste minister
een vrouw zijn?

•

Oezbekistan en Lichtenstein de enige landen zijn waarvan geen enkele van hun buur
landen grenzen aan de zee?

•

Er een vlinder is die over de volledige Sahara en middellandse zee kan vliegen zonder
te stoppen, namelijk de distelvlinder?

•

Elke beuk per jaar 27.000 liter water op neemt, en die weer afgeeft door verdamping?

•

Wilgen natuurlijk Asperine produceren?

•

Zowel beton als glas gemaakt worden van zand, en wolkenkrabbers dus eigenlijk zeer
grote zandkastelen zijn?

•

De lucht voor 78 procent uit stikstof bestaat?

•

Mensen 60 keer per dag aan de toekomst denken?

•

Kwallen geen hersenen hebben?

•

Sommige kwallen voor 98 procent uit water bestaan?

•

Er in de jaren ’80 een snoepmerk was dat Ayds heette en helemaal uit zwang raakte
toen de ziekte aids op kwam zetten?

•

De omtrek van het bovenste van een glas bijna altijd groter is dan de hoogte van het
glas?

•

Je een miljoen euro kan verdienen door de wiskundige Riemann-hypothese te
bewijzen?

•

Een vrouwelijke spin soms 100 keer groter is dan een mannelijke spin?

•

De Roemeense moordenaar Pavel Mircea een rechtszaak aanspande tegen God
omdat hij vond dat God meer schuld had dan hijzelf?

•

Een man ooit een rechtszaak won van Red Bull omdat hij geen vleugels kreeg na het
drinken van de energiedrank en zich dus bedrogen voelde?

•

DJ Sumirock De oudste dj is van de wereld en ze maar liefst 83 jaar oud is?

•

De gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven?

•

Heet water sneller bevriest dan koud water?

•

Het Hawaiiaanse alfabet maar 12 letters heeft?

•

Er geen 1 woord in de Engelse taal rijmt op ‘month’ – ‘orange’ – ‘silver’ – ‘purple?

•

Een regenboog eigenlijk een cirkel is?

•

Sneeuwwitje eerst blond haar zou hebben?

•

Isaac Newton ook het kattenluikje heeft uitgevonden?
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RECEPTJE
Petit-beurretaart!
Ingrediënten:
- verse koffie
- een scheutje cognac
- 250 g bloemsuiker
- 2 eieren

- oploskoffie
- 300 g malse boter
- 1 pak petit-beurrekoekjes
- hagelslag

Voorbereiding

1. Laat de boter op kamertemperatuur komen.
2. Bekleed een stevige snijplank met aluminiumfolie. Hierop maak je straks de
petit-beurretaart.
3 . V e rse k o ffie , e e n sc he utje c o gnac
Zet een grote tas koffie en laat de koffie afkoelen in een ovenschaal of ruime
mengschaal. Giet er een scheutje cognac bij.
De crème au beurre

4 . 2 5 0 g b lo e m su ik e r, 2 e ie re n
Doe de bloemsuiker en de eieren in de mengkom van de keukenmachine. Klop
beide ingrediënten los.
5 . O p lo s k o ffie
Zet een klein kopje extrasterke koffie. Gebruik hiervoor oploskoffie.
6 . 3 0 0 g m a lse b o te r
Snijd de malse boter in blokjes. Klop de boter beetje bij beetje door het eiersuikermengsel.
7. Giet er een lepel van de sterke koffie bij.
8. Klop goed door tot je een gladde boterroom krijgt.
De taart

9 . 1 p a k p e tit - b e u r r e k o e k j e s
Neem de plank met aluminiumfolie erbij. Leg eerst een laag droge koekjes voor
een krokante bodem. Smeer hierop een laagje crème au beurre.
10. Bouw vervolgens opnieuw een laag met koekjes, maar dip ze eerst in de
ovenschaal met afgekoelde koffie. Smeer er weer een laag boterroom op.
Herhaal deze stappen tot je een mooie gestapelde taart hebt.
1 1 . H a g e ls la g
Bestrijk de taart ook aan de zijkanten met het botermengsel. Werk de taart
volledig af met hagelslag.
12. Laat de petit-beurretaart een uurtje rusten in de koelkast.
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Spotlight
Dag iedereen!!!
Hier zijn we weer met een nieuwe ‘Spotlight!’. Deze keer laten we
de leiding en enkele oudste leden aan het woord. Ze zeggen zelf wie
van de Chiro zij graag eens in de spotlight willen zetten en waarom.
Veel plezier!!
“Ik nomineer Achille voor zijn enthousiasme en zijn mopjes. Hij maakt de werking toffer!”
- Leidster Ester
“Ik had graag Siel in de spotlight gezet omdat ze sinds dit werkjaar de nieuwe groepsleidster is en het door
corona zeker geen gemakkelijke start is om zo’n verantwoordelijkheid te dragen. Bij deze wil ik haar dit laten
weten; great job girl!”
- Leidster Ella
“Ik nomineer mezelf voor in de spotlight te staan omdat ik een steunpilaar ben voor de leden.
Ze kunnen bouwen op een topleider.”
- Leider Gianni
“Ik wil graag alle groepsleiding in de spotlight zetten. Omdat ik vind dat ze tijdens deze coronatijden toch altijd
ervoor gezorgd hebben dat de communicatie goed verliep alsook de werkingen veilig.”
- Leider Emile
“Hey hey, ik wil graag Jolien in de spotlight zetten vanwege haar vertrek naar malta 😊” 
- Leidster Maura
“Ik zou Saartje in de spotlight zetten, omdat ze een echte doorbijter is en zich super goed inzet. 😊” 
- Leidster Finne (Ruth)
“Ik zet mijn medeleiding van de Keti’s in de spotlight omdat ze zeer begripvol en behulpzaam zijn tegenover
mij en de leden. En eigenlijk wil ik iedereen van de leiding in de spotlight zetten voor de goede steun en het
begrip die ze mij gegeven hebben toen ik ziek was” 😉
- Leidster Saartje
“Ik ben Bas en zit in de keti’s. Ik zou graag leider Jules eens in de sportlight willen zetten. Hij komt altijd met
een big smile naar de werking en verzint super originele spelletjes.”
- Bas (Keti)
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Spotlight
“Van afdeling nummer 5 (dus de Keti’s), de 3e leiding op de website. Dat is gewoon een gok, maar die mag
van mij eens in de ‘Spotlight!’ staan.”
- Leidster Jolien
“Ik wil graag WG erfgoedkoffer in de spotlight zetten met enkele onthullende beelden over deze
mysterieuze kist.”
- Leidster Elviera
“Ik zou graag de leidsters Alyssa en Jana in de spotlight willen zetten. Zij zijn de verantwoordelijken voor de
rubriek ‘in de spotlight’. Iedere keer zorgen ze ervoor dat deze rubriek vol staat met leuke, originele dingen.
Ik vind daarom dat ze het verdienen om nu zelf eens in de spotlight te staan. Merci Jana en Alyssa!”
- Leidster Marieke
“Hallo, ik zou graag WG moestuin in de spotlight zetten voor het goede werk dat ze leveren. De zelf
gekweekte wortels smaken enorm goed “😊 
- Leidster Siel
“Jutta en Bolo omdat ze ons (de leiding) goed ondersteunen tijdens het hele jaar en er altijd staan voor ons!
Ze kennen ons door en door, kunnen goed inspelen op de leiding wat soms eens nodig is! Bedankt voor jullie
steun <3”
- Leidster Rune
“Als laatste zou ik graag Bas in de spotlight willen zetten. Desondanks de oproep naar alle Keti’s en Aspi’s
was het enkel Bas die iemand van onze Chiro eens in de spotlight wilde zetten. Enkel jammer dat hij niet
koos om mij in de spotlight te zetten, maar toch een welverdiende dankjewel Bas!”
- Leidster Jana
Wie zou jij op dit podium plaatsen, in de ‘Spotlight’ willen zetten en waarom? Laat die persoon het gerust
weten, een complimentje in deze tijden is altijd welkom. :)

PAASflits 2020-2021

13

Horoscoop
Maagd
24/08-23/09

Weegschaal
24/09-23/10

Schorpioen
24/10-22/11

Lieve lieve maagd, de komende
weken is het belangrijk om je inzet
voor de Chiro eens te herevalueren.
Stop met jezelf beter voor te doen
dan je bent. Doorbreek de muur en ga
op zoek naar jezelf. Je weet wie je
echt bent, durf ervoor uit te komen!

Dag weegschaal, je bent uit balans. De
Chiro kan je helpen om de balans
terug te vinden en te herstellen. Ga
op zoek en sta open voor nieuwe
contacten in je misschien wat
onwennige bubbel. Trouwe vrienden
zijn dichterbij dan je denkt.

Schorpioen, een veldslag verliezen wil
niet zeggen dat je de oorlog niet meer
kan winnen. Laat die tegenslag je
sterker maken en trek hier de nodige
lessen uit. Volgende werking zal jij je
team vlekkeloos naar de overwinning
leiden!

Jouw paaseitje: koffie

Jouw paaseitje: witte chocolade met
bosbessenvulling

Jouw paaseitje: pistache

Boogschutter
23/11-21/12

Waterman
20/01-19/02

Hallo boogschutter, durf je schot te
wagen, dit ook in de werking. Je
riskante tactiek kan wel eens goed
uitpakken. Ga op zoek naar nieuwe
uitdagingen en zeg meer ‘ja’. Durf
risico’s te nemen, want het leven is
aan de durvers.

Goeiedag steenbok. Jij kan de kleine
dingen appreciëren en kan ze ook
overal in terugvinden. Zelfs in deze
coronatijden vind jij de juiste
positieve zaken om je aan op te
trekken. Maar je durft ook je vrienden
aanspreken op hun ongepast gedrag.
Dit maakt jou een mooi persoon,
steenbok.

Waterman, je competitiviteit loopt de
spuitgaten uit. Het leven ziet er nu
misschien uit als een groot raadsel,
maar geen paniek, de oplossing is
dichterbij dan je denkt. Laat je
Chirokledij niet beïnvloeden door de
seizoenen en doe gewoon je eigen
ding. Carpe diem.

Jouw paaseitje: oreo

Jouw paaseitje: citroen

Jouw paaseitje: gepofte rijst

Lieve vissen, in de Chiro voel jij je als
een vis in het water. Iedere zondag
voelt als thuiskomen voor jou.
Onzekerheden maken je een beter
persoon. Er staan nieuwe
mogelijkheden voor de deur, en het is
aan jou om de juiste beslissingen te
maken!

Beste Ram, jij moet dringend zaken
serieuzer beginnen nemen. Als je
adviezen krijgt, is het belangrijk om
daar ook naar te luisteren. Het is oké
om stevig in je schoenen te staan,
maar het is ook belangrijk om je eens
te laten begeleiden door iemand
anders. Chiro-adviezen zijn de beste
adviezen.

Stier, stier, stier, ken jij jezelf wel nog?
Durf uit je Chirocomfortzone te
stappen en ga nieuwe uitdagingen
aan. Ontspanning is ook belangrijk,
focus je daarom niet altijd 100% op je
(school)werk. Mooie resultaten
volgen uit een goede balans.

Jouw paaseitje: hazelnoot

Jouw paaseitje: fondant

Jouw paaseitje: melkchocolade

Geachte tweelingen, jij hebt jouw
wederhelft kennelijk gevonden. Je
kan werkelijk alles met elkaar delen,
en dat voelt goed aan. Je kan je de
Chiro zonder deze persoon niet meer
voorstellen. Samen in de bubbel
zitten heeft jullie goed gedaan.

Liefste kreeft, de sportprestatie van
de eeuw, daar zal jij voor zorgen. De
fysieke uitdagingen in de Chiro zijn
voor jou kinderspel. Pas op dat je met
deze talenten de anderen niet te
onzeker maakt, wat niet wil zeggen
dat je niet mag trots zijn op jezelf. You
go, kreeft!

Leeuw, Jij bent de koning van de
dierenwereld, en dat is duidelijk aan
jou te zien! Afdelingsgenoten kijken
naar jou op en dat staat jou goed. Je
verlangens naar kamp groeien elke
dag en dat enthousiasme draag je
over naar de rest van de groep. Doe
zo verder leeuw!

Jouw paaseitje: karamel-zeezout

Jouw paaseitje: praliné

Jouw paaseitje: witte chocolade

Vissen
20/02-20/03

Tweelingen
21/05-20/06

14

Steenbok
22/12-19/01

Ram
21/03-20/04

Kreeft
21/06-22/07

www.CHIROSTINE.be

Stier
21/04-20/05

Leeuw
23/07-23/08

Toost met de proosT
Zo stilletjes aan, een beetje met een keer, beweegt er iets.
Dat mag ook wel. Het duurde al lang genoeg. Ik durf niet meer zeggen dat ik, wat de reglementen voor de jeugdbewegingen betreft, nog helemaal mee ben. Ik dacht gisteren zelfs even
dat ik met de onze, voor de liturgie, ook niet meer up to date lijk te zijn; ga maar na. Het verandert dan ook nog voor het gewoonte kon worden en dat maakt het moeilijk. Maar van de andere
kant: als de verandering ook vooruitgang wordt, zal ik er niet tegen zijn. Ik hou van vooruitgang!
Zeker langs de juiste kant. Die van het respect, van het graag zien en graag doen. Die van wat
het nieuwe normaal zou moeten worden: van mensen die mensen zijn, zonder dat kleur, afkomst
of voorkeur een rol speelt. Van zulk een normaal droom ik soms. Het geeft niet dat die droom
al eens werd voor gedroomd door anderen; door Martin Luther King, bijvoorbeeld, en door
Jezus uit Nazareth himself. Laat Hem, en mensen zoals Hij, maar de grote voortrekkers zijn in onze
samenleving. Het hoeft niet per se op het voorplan. Hijzelf sprak van gist in het deeg of van zout.
Hij specificeerde niet waarin of waarop. Vul het zelf maar in. Zout in de soep, op de frietjes, in de
spaghettisaus, … Het doet er niet toe. Ik denk wel dat we weten wat Hij bedoelt.
Even nalezen…
Murmelmompel-inleiding-mompelmurmel-Jezus-murpelmormel-draad verloren- ik dacht het wel…

Ik was dus begonnen met schrijven dat ik zag dat er stilaan iets veranderde in de werking en
dat ik daar eigenlijk blij mee ben. Week na week vind ik in mijn eigenste mailbox een uitnodiging
om mijn kindjes in te schrijven voor de werking van de week. Ik heb geen kindjes, maar blijf zo
wel op de hoogte van al wat reilt en zeilt in onze toffe groep. Ik merk dat wij ons aardig door de
coronacrisis wisten te slaan. Nog een duwtje en we zijn er hopelijk helemaal door.
Ik heb laatst voor de tweede keer mijn Paasreis naar Engeland afgezegd. Ik ga naar Limburg in
de plaats. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar ik focus op het feit dat ik er toch even tussenuit
kan. Als corona mij één iets heeft geleerd, dan wel dat geluk, als het erop aankomt, een keuze
is.
We kunnen ervoor kiezen gelukkig te zijn.We kunnen er niet voor kiezen alles op wieltjes te laten
lopen.
We kunnen wel kiezen vooral aandacht te hebben voor wat lukt, of plezant is. Mijn jongste
hondje bijvoorbeeld is een verwoed graver. Dat komt door zijn terrierbloed. Ik kan mij te pletter ergeren aan de putten die hij maakt, de bloembollen die hij uitgraaft en de planten die hij
uittrekt. Maar van de andere kant… hij vangt wel degelijk de muisjes die van mijn vogel-voeder-plank komen mee-eten, hij is rustig in huis en kan, als eerste van mijn hondebeesten, netjes
opzitten. Hij is, net als al zijn voorgangers, lief.
Zo gaat het à peu prés met alles, me dunkt. Het regent, maar dat zorgt voor groeikracht. Het
is warm, dat maakt dat we naar buiten kunnen. Het waait: dat maakt wandelen plezant. Het
waait niet: dan kan ik eens een toertje met de fiets doen. Ik rook niet meer, dat maakt dat ik op
Pasen nog meer eitjes kan kopen om uit te delen. En omdat ik aan zelfzorg doe: ik koop nog
meer eitjes voor mezelf! En zo ben ik gelukkig.
Tot een volgende!
Pr. W.

PAASflits 2020-2021
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HLN
Het Leukste Niet-relevante-chironieuws
Jaargang
2 –2Derde
editie
Jaargang
– Eerste
editie

Er is echt geen nieuws, hier een kleurplaat.

Enkel voor abonnees
Een kleurplaat van Finne zonder tanden.

Heel misschien in de volgende editie…
Nog een kleurplaat.
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Achterklap
Achterklap
Welkom op de derde editie van de achterklap in het werkjaar 2020-2021.
Laten we beginnen met een mopje voor mensen onder ons die brillen!

Nu het ijs gebroken is en de leesbrillen naar boven zijn gekomen, kunnen we overgaan naar de
essentie van deze editie van de achterklap.
Ondanks de achterklap niet altijd als serieus/ belangrijk beschouwd wordt, zullen we het hebben
over een serieus en belangrijk onderwerp.
Het zijn voor iedereen moeilijke tijden, maar dat wil niet zeggen dat jouw zorgen geen aandacht
verdienen.
Als je even het gevoel hebt dat het niet meer lukt, dat het je allemaal wat te veel wordt, weet dan
dat de leiding er voor je is. Voor zowel problemen binnen als buiten de Chiro, kan er op zondag wat
tijd vrijgemaakt worden voor een babbel!
Weet dat je er nooit alleen voor staat!
Na regen komt zonneschijn!

https://www.watwat.be/donkere-gedachten?fbclid=IwAR3X-CDECXMf5xeYElub3UkbW_uPAASflits 2020-2021
SAUGaeWjxymmPwJjCRT2v6WBGgOaln0
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KALENDER*
		PAASVAKANTIE: 5 APRIL- 18 APRIL

Zaterdag 10 april			

De totaal banale IQ-test

Zondag 11 april			

Fiets- & wandeltocht kampthema bekendmaking

Zondag 18 april			

Verrassingsactiviteit Speelclub

Woensdag 21 april			

Buitenspeeldag

30 april-1-2 mei			

Weekend Rakwi

					Weekend Tito
Vrijdag 7-9 mei			Kampverkenning					
Zondag 9 mei			

Geen werking + moederdag

				O.L.H.- Hemelvaart: 13 mei
14-15-16 mei			

Weekend Zwoebers

Zondag 16 mei			

Infomoment I Bivak 2021

21-22-23 mei			

Weekend Keti’s

Zaterdag 22 mei			

Infomoment II Bivak 2021

Zondag 23 mei			

Pinksteren - Geen Chiro

					Infomoment III Bivak 2021
Zondag 6 juni			

Aspiwerking

Zondag 20 juni			

Vaderdag

				Pinkstermaandag: 24 juni
Zondag 27 juni			

Daguitstap, laatste werking

					Eindflits
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KALENDER
GROTE VAKANTIE 1 JULI- 31 AUGUSTUS
Zondag 11 juli				Chiromis
Zondag 18 juli				

Vertrek voorkamp Keti’s en Aspi’s

Woensdag 21 juli				

Vertrek bivak Schootshei, Dilsen- Stokkem

Zaterdag 31 juli				

Einde bivak Schootshei, Dilsen-Stokkem

Zaterdag 21 augustus			

Dia-avond

Bivak de komende jaren:
21 juli 2022- 31 juli 2022		

Bivak Opglabeek

21 juli 2023- 31 juli 2023		

Bivak Meeuwen-Gruitrode

21 juli 2024- 31 juli 2024		

Bivak Mol

De nieuwe datum voor het weekend van de aspi’s wordt nog gecommuniceerd.

* De data in deze kalender staan nog onder voorbehoud. Hou zeker de meest
recente kalender in de gaten op www.chirostine.be/kalender

PAASflits 2020-2021
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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
wouttmostrey@gmail.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
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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
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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
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Febe Taghon
Kransvijver 18
8501 Heule
0492/78 14 11
febe.taghon@gmail.com

PROOST

Nog even geduld,
Volgende flits beschikbaar op
zondag 27 juni

