CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2020 - 2021
JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER

GENIET VAN DE VAKANTIE!

VOORWOORD
Beste lezer van deze geweldige eindflits
Werkjaar 2020-2021, het was er ons toch weer eentje. Chiro-activiteiten organiseren was
nog maar weinig zo’n uitdaging. We willen in deze flits eigenlijk weinig woorden vuil maken
aan het c*****-woord, maar we kunnen moeilijk ontkennen dat het ervoor gezorgd heeft dat
het Chiro-jaar er anders uitzag dan gewoonlijk. Sommigen onder ons hadden een hele tijd
online werking en heel wat van onze randactiviteiten zoals Fallout, feestweekend, afdelingsweekend,… konden niet doorgaan. Gelukkig hebben we in Chiro Stine een fantastische
leidingsbende die elke keer opnieuw met veel goesting op zoek ging naar alternatieven.
Denk maar aan de totaal-banale IQ-test, de héééérlijke totebags, de talrijke daguitstappen,…
Met andere woorden, w’ein oes were gejeund nji! Helaas, het feit dat jij op dit moment met
jouw neus tussen deze eindflits zit, betekent dat het werkjaar er alweer op zit. We kunnen
die jaarlijkse zakdoeken terug bovenhalen. Echter voordat we de eerste tranen laten rollen,
zijn er nog een aantal zaken die dit voorwoord jou te bieden heeft.
Eerst en vooral geen voorwoord in de eindflits zonder dankwoord! Onze uitzonderlijke dank
gaat dit jaar naar de voltallige leidingsploeg. Hun doorzettingsvermogen, enthousiasme en
inzet verdient een immens groot applaus. Ook onze twee véébéés, Jutta & Olorin, willen we
eventjes in de verf zetten. Zij stonden ons bij met raad en daad tijdens dit absurde werkjaar.
Leider Gigi zou zeggen: massas chille gasten, die twee. Tot slot willen we alle leden, ouders
en sympathisanten bedanken om ons te blijven steunen en van elke werking/activiteit iets
leuks te maken. Zonder jullie steun en aanwezigheid geen Chiro!
Ten tweede, hebben jullie ook zo genoten van die geweldige daguitstap? “Ma gaaaaaast”, zou
leidster Marieke zeggen, “pfff die uitstap naar de zee was machtig chill!” We vonden het dan
ook echt leuk dat jullie zo talrijk aanwezig waren.
En last but not least, als derde, wie heeft er ook zo veel zin om op kamp te vertrekken!? Jaja,
het feit dat jij nu aan deze eindflits bent begonnen, betekent ook dat je vliegensvlug die valies van de zolder mag halen en kan beginnen inpakken! En voor de mama’s en papa’s: jullie
kunnen beginnen aftellen naar 10 HEEL aangename dagen. Wij hebben er alvast
GIGANTISCH veel zin in! Heb je trouwens nog geen Chiro-Stine uniform? Geen paniek! Geef
maar aan de mama’s en papa’s door dat jullie nog een t-shirt of trui kunnen aanschaffen bij
het binnenbrengen van de valiezen.
Ziezo, we zijn er! We zijn aan het einde van dit voorwoord gekomen & dus aan het begin van
een machtig chille eindflits. Geniet ervan en tot héél snel aan het station van Kortrijk/de
Chirolokalen!
Siel, Jules & Febe

EINDFLITS 2020-2021

3

ZWOEBERS
Dag zwoebers!

Het einde van ons werkjaar is in zicht

. Wij vonden het een supercool jaar! Jullie ook? We

hadden dan ook een aantal weken geleden een mega leuke daguitstap (met de
konden ravotten op het speelplein en véél verschillende

zagen. Ook op zondagnamiddag

hadden we altijd veel plezier. Herinneren jullie zich nog de vele werkingen in de
werkingen met

), waar jullie

? En de

- spelletjes toen het heel warm was? ’t Was leuk hé! Maar beste zwoebers, het

ALLER-leukste hebben we nog niet gehad: ons KAMP
Jullie ook? 10 dagen ravotten tussen de

! Wij hebben er heeeeeeeeeeel veel zin in!

met elkaar. Als dat geen mooie vooruitzichten zijn. We

hopen dan ook jullie allemaal terug te zien op 21 juli aan het station, om met de

op ons laatste

avontuur van dit werkjaar te vertrekken.

Tot dan zwoebies!
Wout, Kobe, Siel, Jamien, Louise & Febe

P.S.: Als jullie zich vervelen, kunnen jullie deze puzzelstukken uitknippen en een mooie puzzel maken!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

www.CHIROSTINE.be

SPEELCLUB
Hallo, dag lieve clubbertjes!
Hier zijn we dan… de allerlaatste flits en dit betekent ook dat de
allerlaatste werking van het jaar achter de rug is. "
$
#

'
&
%
$
#
Maar voor jullie is er dan ook bijna 2 maanden vakantie (!!!) "
Wij gaan jullie met de leiding sowieso keihard missen, maar niet
getreurd er wacht ons natuurlijk ook nog een prachtig, geweldig,
spannend, cool, chill, leuk, tof, spectaculair, om van ondersteboven
te vallen, amusant, grappig, fantastisch, fenomenaal, heerlijk,
indrukwekkend, machtig, buitengewoon, schitterend… (en nog zoveel
meer) kamp te wachten!
We vonden het een heel leuk jaar met
jullie. Zeker tijdens de eerste werkingen
wanneer we met een vlot op de parkvijver
zijn gegaan of onze daguitstap naar de
Gavers waar het natuurlijk tijdens onze
lekkere hotdogs moest beginnen regenen.
Daarnaast was ook de Halloween werking en het zwemmen in de
Warande super nice!
Groetjes jullie allertofste leiding
Arne, Nel, Febe, Nina, Wout & Maaike
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RAKWI

Rakwis
Dag lieve Rakwi’s

Jullie leiding hier!!!! Het werkjaar zit er alweer op…  Hopelijk vonden jullie het een beetje
leuk!
Maar niet gevreesd, we kunnen nog 10 dagen van elkaar genieten op kamp! Wie verlangt al? Wij
alvast wel! Om jullie in deze Chiro-loze tijd tot kamp wat bezig te houden, hebben we een
kruiswoordraadsel voor jullie gemaakt. Wie kan alle Rakwi’s en Rakwileiding vinden?

Tot op kamp!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!x!!
Maura
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Lynn

Ester

Emile
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Claeys

Achille

TITO’s
Beste tito’s
Hier is jullie favoriete leiding nog eens voor de laatste keer.
Het was kort samengevat een raar jaar. De eerste werkingen tot oktober
verliepen ongeveer zoals in een normaal Chirojaar, maar toen sloeg corona
(voor de tweede keer) toe en moesten we ons volledig aanpassen door
werkingen online te geven. Gelukkig waren jullie steeds gemotiveerd om een
middag voor jullie computer met ons in een zoom meting te besteden.
In februari kregen we terug goed nieuws, de werkingen mochten terug in het
echt doorgaan (feest). Tijdens deze eerste werking hebben we nog een laatste
groet kunnen doen aan Jolien die nog steeds niet terug is van haar Erasmus in
Malta.
Ons weekend mocht ook niet doorgaan, maar in plaats daarvan zijn we op een
super toffe daguitstap geweest naar Zeebrugge (zie foto onderaan).
Door het jaar heen volgden er nog wat versoepelingen waardoor we steeds
met meer en aanwezig waren.
Nu staat kamp en daguitstap nog op de planning. Hopelijk zijn jullie dan
voltallig aanwezig, want het zal leuk worden.
Tot volgend jaar!!!!!
De groeten van Alyssa, Jana, Jolien, Rudy, Rune, Vos (In alfabetische volgorde zodat jullie niet
weten wie dit geschreven heeft.)

(we weten dat er geen enkel jaar zo tof zal zijn als dit jaar)
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Keti’s
Dit is het laatste flitsartikel van het jaar dat we voor jullie schrijven.
We willen jullie bedanken voor het fijne jaar dat we hebben gehad. Het wat niet altijd even makkelijk met de corona maar we probeerden er het beste van te maken en we merkten dat jullie dit wel
waardeerden. Jullie hebben zich 1 voor 1 ingezet om toch te komen naar de online werkingen en de live
werkingen. We zorgde ervoor dat het altijd wel een werking was waar iedereen zich goed bij voelde.
Nu gaan we nog voor een fantastisch leuk voorkamp en kamp. Waar de leiding nu volop in de
voorbereiding zit. zoeken achter leuke slaapplaatsen, een leuk programma vol leuke activiteiten voor op
kamp. Zoeken achter een leuke 2daagse waar we corona even kunnen vergeten.
We hebben niet veel geld kunnen inzamelen maar we zullen het doen met wat we hebben en dit zal ook
wel lukken.
Nog even geduld en we zijn vertrokken.
Ps. Als je Nouch van de kookploeg tegenkomt zeg zeker en vast een dankje wel want ze heeft ons geld
gegeven voor op voorkamp en kamp. als dat niet lief is he.
Elk van de leiding heeft een leuke sentimentele boodschap voor jullie geschreven, geniet ervan:
Gigi: Dag lieve, leuke, interessante, toffe, amusante, sociale, behulpzame, creatieve ketis! Het was tot de
dag op vandaag echt een topjaar! Jammer dat er veel door corona niet kon doorgaan! Maar nie getreurd er komt een massas tof kamp aan! Wij met de leiding zien het alvast keihard zitten! Jullie zijn een
topbende, kben contect dak leider ben van jullie! Vele kusjes en tot de volgende activiteit! Groetjes GIGI
Love you gastjes xxx
Jules: Dag keti’s, het was heel fijn om jullie leiding te zijn. Het deed pijn om er niet het ganse jaar fysiek
bij te mogen zijn. Ondanks al het gebabbel van Noor en Juline, Emiel die geen mondmaskers kan dragen
en Bas die nooit luistert heb ik me toch redelijk geamuseerd. Op voorkamp lekker veel fietsen, om dan s
avonds te nietsen (chillen rijmt niet). Kamp wordt super leuk, ik lach me nu al een deuk. Op terror night
mensen bang maken, eenden die kwaken. Geniet van die hoogstaand rijmpje, van de pen van jullie
favoriete de Tijd-journalist.
Marieke: Yuuuuw ketters, oe ist? Tot op kamp!
Lieze: Lieve ketters, Onze tijd samen zit er bijna op… Maar niet getreurd, ons ULTRAlit kamp komt er nog
aan!!! We hebben heel wat leuke dingen voor jullie in petto, dus meegaan is de boodschap! Ik heb me
enorm geamuseerd dit werkjaar, dus ben er zeker van dat het kamp ook fantastisch zal zijn! Tot snelllll
Dikke kussen Leidster Lieze
Saartje: dag lieve Keti’s, eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor het super toffe werkjaar, op het begin
had ik een moeilijke start en jullie weten zeker en vast wel waarom, zo niet vragen is toegestaan. Ik ben
blij dat jullie dit hebben geaccepteerd en mij goed in de groep hebben ontvangen na mijn terug komst.
Ik ben zeer blij dat ik jullie het hele jaar heb mogen entertainen met de spelletjes en ik hoop dat het op
kamp even gezellig zal worden. Als er vragen zijn of je hebt iets te vertellen wees niet bang om naar me
toe te komen ik bijt niet integendeel ik ben de liefste van de keti-leiding hoop ik. Alle tot op kamp en
hopelijk tot volgende jaren in de Chiro wie weet ;)
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WIST-je-Dat?
•

Een groot deel van de leiding momenteel examens heeft?

•

Ik ook examens heb, en deze wistjedatjes dus zeer last minute geschreven zijn?

•

Ik nog precies 53 minuten heb voor de deadline?

•

Deze wistjedatjes normaal een zeer hoog niveau van kwaliteit hanteren?

•

Ik me schuldig voel omdat het deze editie misschien wat minder zal zijn, met minder
betrouwbare bronnen?

•

Ik moe ben door het studeren?

•

De cellen in je hersens veranderen wanneer je iets studeert?

•

Slapen je helpt om dingen te onthouden?

•

De hersens van mensen met een verschillende job er anders uitzien?

•

Taxi chauffeurs een grotere hippocampus hebben dan buschauffeurs omdat ze steeds
nieuwe routes leren kennen?

•

92% van studenten teveel koffie drinken?

•

Bijna niemand echt kan multitasken?

•

Je eigenlijk gewoon wisselt tussen twee dingen en ze daardoor beiden slechter doet?

•

Hoofdpijn veroorzaakt wordt door een chemische reactie?

•

Je korte termijn geheugen voor 20-30 seconden werkt?

•

Hersens geen pijn kunnen voelen?

•

Je hersens kleiner worden terwijl je ouder wordt?

•

Je hersens 20% van je zuurstof en bloed opgebruiken?

•

De minivoetbalploeg van de leiding hun eerste match na corona met 7-1 gewonnen
heeft?

•

De meeste pinguïns depressief worden?

•

Je ongeveer om de 7 jaar de helft van je vrienden verliest en vervangt door nieuwe
vrienden?

•

Orka’s de dodelijkste zeedieren zijn?

•

De megalodon de grootste haai was die ooit geleefd heeft?

•

Zwarte appels bestaan?

•

De langste fiets ter wereld meer dan 135 meter lang is?

•

De Ethiopische kalender 7 jaar achter komt op de rest van de wereld?

•

Als je een stuk papier 42 keer zou plooien, het dik genoeg zou zijn om tegen de maan
te zitten?

•

Sommige mensen vroeger dachten dat schapen aan de bomen groeiden?

•

Het jaar 1816 bekend staat als ‘het jaar zonder zomer’?
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RECEPTJE
Het favoriete recept
van Jutta Beheydt!

Je favoriete kook-duo: Hey Jutta! Wij verlangen al mééégahard naar het overheerlijke
eten op kamp! Wat eet jij het liefst?
Jutta: Hey! Oh, tof! Ik moet even denken… Ik eet eigenlijk alles graag op kamp
Maar als ik écht moet kiezen dan zou ik voor ‘klakkoards’ kiezen. Gewoon omdat ik het
super graag eet en ik maak ze ook graag op kamp. Één van mijn lievelingsdingen om te
maken EN te eten dus!

Ingrediënten:
•
•
•

2 eieren
2 el suiker
2 dl melk

•
•
•

Boter
oud brood
pan met antiaanbaklaag

Bereiding
1. Snij dikke sneden van het brood. Scheid het eiwit van het eigeel. Eigeel in een
kommetje doen, daar ook de melk en suiker bij. Goed kloppen met een klopper.
2. Leg het brood in het mengsel en laat even liggen (niet te lang want dan wordt het
brood wak). Boter in de pan, het vuur niet te hard zetten.
3. Wanneer de boter gesmolten is leg je het brood erin. Dikke sneden moeten 4
minuten bakken aan elke kant, dunne sneden 2 minuten aan elke kant.
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Spotlight
Dag iedereen en welkom bij alweer een nieuwe

!

Deze keer vroegen we enkele leden, leiding en de VB’s om in de spotlight te staan. Dit niet zomaar,
maar als het spelmateriaal dat je graag zou willen zijn.
Geniet!

Ik zou graag een voetbal zijn, omdat ik graag voetbal.

Een fluohesje,
dan ben ik echt
fel."
%
$
#

(Lowie, Aspi)

(Arne, Leiding)

12

Ik zou graag een hoelahoep zijn omdat ik
dan kan dansen rond iedereen zijn
heupjes.

Ik zou mezelf zien als een kompas. Als
leidster probeer ik kinderen te helpen
als ze het eventjes moeilijk hebben. Ik
kan dingen niet onmiddellijk oplossen,
maar kan ze altijd in de 'juiste' richting
sturen naar een oplossing.

(Cedric, Keti)

(Lynn, Leiding)

Ik vergelijk me met een
glijbaan, omdat ik gladjes
ben.

Ik zou graag een tennisbal zijn, dan kan ik iedereen
pijn doen. "
%
$
#

(Kieran, Aspi)

(Jasper, Tito)

Ik zou graag de Chirovlag zijn omdat ik er dan
iedere werking bij ben en altijd mag kijken wat
iedereen doet. Zo mis ik geen enkele werking
en/of Chirokamp en kan ik nog eens goed
lachen om iedereen.

Een rugbybal omdat je er heel
ver mee kan smijten, maar
eens geland is het
onvoorspelbaar waar hij gaat
doorbotsen

(Diete, Tito)

(Bolo, VB)
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Spotlight
Een tamponstok "
& want dat zijn zalige
%
$
#
spelletjes en dan ben ik altijd aanwezig als ze
dat spelen. Haha

Ik zou graag een frisbee zijn
omdat ik dan kan vliegen.
(Noor, Keti)

(Maaike, Leiding)

Ik zou graag de gekleurde parachute zijn omdat
ik dan steeds veel mensen om me heen heb. Ik
ga op en neer en af en toe komt er zelf eens of
meerdere ballen over me heen. Je kan je
verstoppen onder mij, heel alleen of met de hele
groep. Zo bescherm ik iedereen. In het midden
heb ik zelf een uitkijkgat, zo kunnen mensen
vanonder mij eens spieken naar de bovenwereld.
Dus als parachute hoor ik zie ik veel, altijd veel
volk en bied de nodige ‘bescherming’ voor zij die
dat willen. Ik ben dan nog eens veelzijdig van
kleur. Altijd vrolijk dus eigenlijk. Het leven als
parachute moet leuk zijn… Wapperend in de
wind…

Ik zou graag een bal zijn.
Met de Chiro kunnen wel
altijd wel een spel spelen
met een bal en dan kan ik
bij alle werkingen zijn.
(Mauro, Tito)

Ik zou graag een Rubiks cube
zijn omdat ik deze in 1m30 sec
kan oplossen.

(Jutta, VB)

(Charlotte, Aspi)

Ik zou graag potjes zijn
omdat ze dat veel
gebruiken voor
spelletjes en je wordt
dan niet verwaarloost.

Een baseballknuppel omdat ik dat spel heel graag speel
en dat doe ik het liefst in de Chiro!!!
(Renée, Tito)

(Elian, Tito)

Ik zou graag een spuitje zijn,
zodat ik iedereen kan nat
spuiten.

Ik zou graag de totem van jungle speed
zijn zodat mensen om mij moeten
vechten.

(Jorre, Keti)
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CHIROscoop
Maagd
24/08-23/09
Er zal een conflict zijn binnen je groep
op kamp en jij bent de bemiddelaar
van dienst. Je zorgt voor een
compromis en herstelt de goede sfeer
van voorheen. Toch is het beter om je
af en toe op de achtergrond te
houden. Laat ze het zelf maar eens
uitzoeken!

Schorpioen
24/10-22/11

Jij moet dit kamp vooral leren om
water bij de wijn te doen. Niet
alles verloopt zoals je wil en daar
heb je het lastig mee. Wees niet
slechtgezind als je je
vooropgesteld doel niet hebt
bereikt, er is morgen altijd weer
een nieuwe dag.

Dit kamp leg je makkelijk contact met
andere afdelingsgenoten. Jij bent dé
uitgelezen persoon om initiatief te
nemen. Als er iets georganiseerd
moet worden, zijn alle blikken op jou
gericht. Dit kamp ben jij de alfa.

Jouw top-activiteit op kamp:
bezinning

Jouw top-activiteit op kamp: vuile dag

Jouw top-activiteit op kamp: trektocht

Steenbok
22/12-19/01

Waterman
20/01-19/02

Op kamp ben jij verantwoordelijk
voor de goede sfeer binnen jouw
groep. Je neemt de touwtjes in
handen en alles loopt zoals jij het
wil. Ook loop je dit kamp over van
creativiteit en dat zorgt voor een
geweldige aanvulling op je
favoriete spel.

Jouw energie en enthousiasme werkt
dit kamp aanstekelijk voor voor je
hele groep. Dit is jouw leiding niet
ontgaan, je krijgt een welverdiend
schouderklopje en dat geeft je
energie om verder te gaan.

Wees niet onzeker als je medelid je
hulp kan gebruiken. Jij durft een
handje toesteken waar nodig. Good
karma will come your way! Verder
maak je dit kamp tal van nieuwe
vriendinnen.

Jouw top-activiteit op kamp:
kampvuur

Jouw top-activiteit op kamp:
zangstonde

Jouw top-activiteit op kamp: terrornight

Het is nodig om je hoofd koel te
houden dit kamp. Laat je niet kennen,
want uiteindelijk komt alles goed.
Volg het advies van je vriendinnen op
als ze proberen je te helpen. Je zal
daaruit leren en daardoor zal je ook
minder gestresseerd zijn.

Iedereen volgt jou wanneer je
kattenkwaad uithaalt. Wanneer jij als
eerste gooit met een waterballon, zal
de rest direct volgen. Weet dat je als
leider van de groep ook de gevolgen
moet kunnen dragen.

Je doet iets verkeerd dit kamp en
probeert een deel van het verhaal
achterwege te laten. Op die manier
lijk je niet de schuldige. Uiteindelijk
komen ze er toch achter dat jij het
was. Speel dus vanaf het begin open
kaart.

Jouw top-activiteit op kamp:
leidingsavond

Jouw top-activiteit op kamp:
uitgebreid ontbijt

Jouw top-activiteit op kamp: bouwdag

Je bent iemand die vaak begint te
roddelen maar in het midden van de
roddel opeens beseft dat je dat niet
mocht doorvertellen. Dan zwijg je
opeens. Please don’t! Ofwel geen
roddel, ofwel de volledige roddel.

Je moet echt eens leren nadenken
voor je ergens aan begint. Soms zijn je
ideeën super goed, maar op andere
momenten kunnen ze ook wat minder
zijn. Overleg eerst met iemand voor je
je in een nieuw avontuur stort.

Het is niet erg om hulp te vragen aan
je medeleden. Zij kunnen op hun
beurt ook wel wat hulp gebruiken. Je
moedigt hen aan om het beste van
zichzelf te geven. Teamwork makes
the dream work.

Jouw top-activiteit op kamp:
ochtendgymnastiek

Jouw top-activiteit op kamp: opening

Jouw top-activiteit op kamp: afwassen

Boogschutter
23/11-21/12

Vissen
20/02-20/03

Tweelingen
21/05-20/06
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Weegschaal
24/09-23/10

Ram
21/03-20/04

Kreeft
21/06-22/07
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Stier
21/04-20/05

Leeuw
23/07-23/08

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

Zjef vs. Jules: Waar stopt het?
Het begon onschuldig, toen Zjef het hemd van leider Jules aan de vlaggenmast hing. Als
antwoord vroor Jules Zjef zijn regenlaarzen in. Sindsdien is het niet meer gestopt. Van het
verstoppen van de koffie tot het begraven van zelf gefabriceerde betonblokken. Zjef beweert
dat hij al een paar nachten amper geslapen heeft om zijn thesis te kunnen afwerken. Niets is
minder waar! Uit anonieme bron vernamen we dat hij die extra uurtjes gewoon gebruikt om
zijn zogenaamde pranks voor te bereiden. Zjef tegen Jules; Waar stopt het en wie plooit als
eerst.
(Wie na het lezen van dit artikel met vragen zit rond pesten, kan bellen naar het gratis
nummer 102 of surfen naar www.awel.be.)

BEURSNIEUWS:

Zorgt de gigantische vraag
naar peper en zout chips
voor prijsstijgingen?

Enkel voor abonnees
Interview met :
Jolien Ostyn

Chiro Sine pingpong-toernooi
Al zes weken lang strijdt de chiro Stine leiding om de
felbegeerde pingpong-cup. Dagelijks worden in ons eigen
chiroheem bloedstollende matches gespeelt. Na enkele
inleidende duels is de Play-off fase nu in volle gang.
Organisatoren Achille Verfaillie en Louise Claeys deelden
enkele dagen geleden een voorlopige tussenstand mee. De
eerste plaats wordt bezet door topfavoriet Elviera Callens.
Opvallend is dat de zusjes Waegebaert de laatste plaats
delen. Gelukkig is Maaike nog goed in andere dingen.

Dag Jolien, nogmaals
gefeliciteerd met je
overwinning op de totaal
banale quiz. Mag ik mee
naar Pitch?
Jolien: Dankjewel! Het was
echt een fantastische quiz.
Zeker onze verbeteraar, wat
een geweldige man.
Natuurlijk mag je mee!

Van links naar rechts: Achille en Rune.

EINDFLITS 2020-2021
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TOOST MET DE PROOST

Toost met de Proost zomer 2021
Lap!

Daar valt de reep en ik ben nog niet klaar met schrijven. Ik was eigenlijk nog
geeneens begonnen toen ik eraan dacht dat vandaag de deadline is voor mijn
bijdrage tot ons onvolprezen ledenblad: DE FLITS.
Daarom draai ik het vuurtje waarop de vulling voor mijn ‘onionpie’ (onjonpaai of
hartige ajuintaart) staat te sudderen, nog een beetje zachter en spoed mij ten
kantore achter mijn toetsenbord om deze toost tot een hopelijk goed einde te
brengen.
We zijn de achtste juni. Het Europees kampioenschap voetbal is nog niet helemaal
begonnen, maar een aantal vriendschappelijke wedstrijden zitten er wel al op. De
tv-schermen op het terras van het café van mijn buren hebben al veel succes
gehad - en ik al veel geluidsoverlast - maar ik wil niet klagen. Ik ben blij voor horecaminnend Vlaanderen dat het allemaal weer kan en het sluitingsuur valt nog steeds
binnen de redens. We gaan hier zelden voor middernacht slapen, dus dat zit wel
snor.
Wat ook snor zit, hoop ik, is ons jaarlijkse kamp.
Uw allerliefste leiders hebben mij gevraagd om alvast weer op bezoek te komen. Er
blijken Bubbels te zijn waar ik in pas. Dat zullen dan wel dikke bubbels zijn, denk ik,
maar dat zijn doorgaans de plezantste. Ik moet hier nog eens onderzoeken hoe we
het zullen organiseren, maar ik denk wel dat het zal lukken. Hoe lang en/of met
overnachting in mijn tentje, dat blijft nog wat giswerk. We zien wel…
Ik vind dat trouwens heel plezant, zo eens achterkomen op kamp. Samen met de
kampmis is dat een van de hoogtepunten van het werkjaar. Echt wel! Wat ik nog
meest van al waardeer is dat de leiders mij nog steeds niet te oud vinden.
-

Dat zou kunnen komen omdat ik helemaal nog niet zo oud ben. Hoewel. Toen
ik een tiener was, waren late veertigers en vroege vijftigers oude mensen. Het
zou mij verwonderen dat dat nu anders is. Temeer dat ik al heel lang kaal ben
en mijn baard kaboutergrijs…

-

Maar misschien, nu ik erover nadenk, speelt er nog iets anders mee: ik heb me
nog nooit anders voorgedaan dan wat, hoe en wie ik ben. What you see is
what you get. Ik ben nog nooit iemand anders willen zijn dan helemaal
mezelf. Gevoelig, bij momenten ‘n beetje zenuwachtig, doorgaans vriendelijk,
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Maar misschien, nu ik erover nadenk, speelt er nog iets anders mee: ik heb me
nog nooit anders voorgedaan dan wat, hoe en wie ik ben. What you see is
what you get. Ik ben nog nooit iemand anders willen zijn dan helemaal
mezelf. Gevoelig, bij momenten ‘n beetje zenuwachtig, doorgaans vriendelijk,
mild en begripsvol, maar ook soms wel wat nors of kortaf en ook na de laatste
poging kan ik het roken nog steeds niet helemaal laten.
Ik ben geen grote held, maar van mensen ben ik nog nooit bang geweest.
Ook niet van jonge mensen. Zelfs niet van kinderen. Die ‘zelfs’ staat daar niet
goed, maar ik vond geen ander verbindingswoordje…

Ik denk, beste allemaal, dat we opnieuw een reuze-kamp tegemoet gaan. Corona
speelt ook weer mee, maar toch meer en meer op de achtergrond en wat dat virus
betreft hebben we al bergen ervaring opgedaan. Het gaat steeds beter en daar zijn
we blij om.
Het duurt wat langer dan ik dacht, maar toch zal heel die periode eens of anders
alleen nog een herinnering zijn. En misschien zelfs dat nog niet! ik ben er zeker van
dat velen dit over enkele jaren helemaal zullen vergeten zijn.
Het is maar best ook.
We herinneren ons best van al alleen maar de mooie dagen.
Van leven op het ritme van de wind en van de zon, Zingen op de melodie van bos
en beek en bron. Slapen met 't getrommel van de regen op het dak. Ontwaken met
de morgendauw: we zijn weer op bivak…
Ieder die ons ziet, kijkt raar. Wat niet kon, dat wordt hier waar. Vreemd wordt vriend
en klein is groot. In onze ploeg valt geen een uit de boot. Trek er mee op uit, breek
grenzen open. Samenspel wordt teken om te hopen. Vlieg erin, doe mee, en blijf niet
staan. Een nieuwe wereld roept om door te gaan!
Ik wou dat ik het liedje gemaakt had…
Proost!
Pr. W.

EINDFLITS 2020-2021
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ACHTERKLAP
Beste, trouwe achterklapfans:

In deze achterklap gaan we terug in de tijd. Zoals jullie wel weten, waren de leiding van nu ook ooit
lid. Hier zijn enkele sfeerbeelden van, kan jij raden welke leiding dit zijn?

Dit was het dan… de laatste achterklap van dit werkjaar :’( . Nu gaan we in 1 rechte lijn richting het
kamp! Wie verlangt al? (lees zeker nog eens de achterklap in de kampflits ☺ )
Tot volgend werkjaar, lieve lezertjes!
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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

Maandag 19 juli				

Binnenbrengen Bagage

Woensdag 21 juli				

Vertrek bivak Schootshei, Dilsen- Stokkem

Zaterdag 31 juli				

Einde bivak Schootshei, Dilsen-Stokkem

Zaterdag 21 augustus			

Dia-avond

10,11,12 september			Tinekesfeesten

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

EINDFLITS 2020-2021

19

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 bij de
start van volgend werkjaar
Tot op kamp!

