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Beste chiro – aanverwanten,
Met de Tinekesfeesten nog maar net de deur uit staat het nieuwe chirowerkjaar al eigenlijk ‘in
de deur’. Tegen deze tijd zal iedereen zijn schorre stem, kater of tekort aan slaap alreeds
ingehaald hebben en zo capabel zijn om hun beste beentje(s) voor te zetten bij deze nieuwe
start.
Een nieuwe start doet ons ook eerst even terugdenken aan het kampvuurmoment, dat voor
sommigen het einde betekende van hun chirocarrière. Bedankt aan Jonas C., Sam, Sien,
Ruben &Rüne voor al jullie inzet de laatste jaren!
Daarentegen verwelkomen we Kelly, Julie, Valentine, Niel, Jamie, Jordy, Elise, Annelore,
Simon, Wannes & Lisa die de leiding zullen vervolledigen.
We willen ook nog eens benadrukken om de data goed in het oog te houden, daar sommige
zaken ( bv. Kamp) een kleine wending aangenomen hebben.
Alvast veel leesgenot in deze en komende flitsen die weer boordevol weetjes,
afdelingsartikels, info en andere rubrieken staan!
Wij wensen iedereen een goede start toe en een spetterend werkjaar!
Vele groetjes,
De voltallige leidingsploeg!

Dag allerliefste zwoebertjes!!
Hebben jullie allemaal een leuke vakantie gehad? Jullie leiding en Rupsje
Ribbel hebben alvast een super toffe vakantie achter de rug! Maar jammer
genoeg is de vakantie gedaan en moeten jullie allemaal terug naar school
(oooooh). Jullie zullen toch wel allemaal hééél goed jullie best doen, hé?!
Gelukkig is het nieuwe werkjaar terug begonnen. (joepiee) Wij zijn heel blij dat
we jullie leiding mogen zijn. We gaan er een mega jaar van maken om nooit
meer te vergeten. Veel lachen en vooral veel plezier maken! Bovendien
gaan we ook op weekend en op kamp! Hopelijk kijken jullie er ook zo hard
naar uit zoals wij!!
Veel groetjes van jullie nieuwe leiding: Wannes, Simon, Jordy, Ietse en
Annelore.
Nog een afsluitertje voor diegenen die al bruisen van de energie: kleur Rupsje
Ribbel zo mooi mogelijk en breng hem de volgende werking terug. Zo
kunnen we jouw tekening een mooi plaatsje geven aan de muur in het
heem.

DAG SPEELCLUBBERTJES!

Het nieuwe

jaar gaat weer van start

Een jaar vol plezier, hopen wij met heel ons
Wees maar zeker, elke zondag wordt een feest!
Net zoals het waarschijnlijk al elk jaar is geweest,
Maar wij steken een

bij

om het voor jullie onvergetelijk te maken.
Het bivak komt iedere week dichterbij
En we willen daarom zo snel mogelijk met jullie kennismaken!
Een jaar is snel ten einde
Dus jullie zijn welkom in de

ieder weekeinde!

Wij verlangen naar veel leuke momenten met jullie,
Hopelijk zien jullie het ook zitten met ons

Wij zien het alvast al heel erg zitten!

Jullie nieuwe leiding,
Jamie, Siebert, Jonathan, Elise en Niel

HellowRakwis,
We zijn er weer, en met het eerste Flits artikel van het jaar!
Na een vakantie zonder chiro-zondagen zullen jullie waarschijnlijk weer zéér veel zin hebben om jullie
weer helemaal te geven. We zullen er voor zorgen dat jullie je allemaal enorm ,enorm goed zullen
amuseren, daar mag je gerust in zijn.
We bruisen van de ideeën en van de spelen, dus ook wij zien het helemaal zitten, met een nieuwe
leidingsploeg zijn we er dus volledig klaar voor.
Ondertussen zullen jullie wel al weten dat wij ( Tim, Lisa, Valentine, Julie en Potje) jullie leiding zijn.
Jaja, je hoort het goed, dat is een super bende!
De chiro bestaat dus niet enkel uit zondagen spelletjes spelen maar ook eens een dagtocht maken of
eens gaan zwemmen, ook dan zal je je enorm goed kunnen uitleven!
En als er vragen zijn, aarzel dan niet om ons een mailtje te sturen,we zullen met plezier, véél plezier
zelf antwoorden. En voor degene die ons nog niet zo goed kennen,vind je hieronder een foto van
elk van de leiding!!
Tot de volgende Werking!
Rakwileiding,
Tim, Lisa, Valentine, Julie en Potje!

Hellowtito’s!
Tot u spreekt uw zeer eerbiedwaardige leiding. We zijn er ons na de eerste
werking al volledig van bewust dat het een superjaar zal worden met deze
veel te coole bende en staan al te popelen om ook jullie daarvan te
overtuigen. Zoals elk jaar is er weer bijna elke zondag chiro, gaan we op
weekend, op daguitstap, op kamp… maar dan allemaal nog een tikkeltje
leuker, zotter en gedurfder dan de voorbije jaren. Aangezien niet iedereen
ons al even goed kent, zullen we nu al een paar eigenschappen van
onszelf blootgeven. Om het niet té gemakkelijk te maken, zetten we deze
echter allemaal door elkaar. Het is dus aan jullie om de juiste kernwoorden
bij de juiste persoon te zetten. (In de eerste kolom staan zowel de
voornamen en eventuele 2e en 3e namen als de achternamen). Puzzelen
maar!
-Anneleen
- Breyne
- Dekyvere
- Francine
- Francine
- Giovanni
- Kelly
- Kevin
- Martin
- Melian
- Sophie
- Soenens
- Vancoillie
- Verlinde

Schoenmaat 39
Schoenmaat 40
Schoenmaat 42
Schoenmaat 42
Schoenmaat 44

158 cm
177 cm
178 cm
180 cm
185 cm

Vele groetjes van jullie leiding
Kevin, Giovanni, Kelly, Melian en Anneleen!

- Studeert
geschiedenis aan
de K.U.L.
- Studeert
industrieel
productontwerp
aan de Howest
- Studeert leraar
secundair
onderwijs
informatica/ LO
aan de
Katho/Reno
-Studeert
orthopedagogie
aan de Katho
- Werkt bij tuinen
Andy Callens

° 10 augustus
1992
° 21 juni 1992
°30 augustus
1990
° 3 juli 1990
° 9 maart 1990

Dag beste keti’s en andere
ketiartikelvandestartflitstweeduizendenelftweeduizendentwaalflezer
Eindelijk na lang wachten is het nieuwe jaar aangebroken !!!!
En niet zomaar een jaar maar een ongelooflijk, spetterend keti werkjaar.
En een fantastische groep vraagt ook naar de meest fantastische leiding en daar
hebben we natuurlijk ook voor gezorgd anders zouden we zo super niet meer zijn.
Veel uitleg over ons heb je niet nodig want wie kent er nu Eva,Pieter,Jan en Matthijs
niet.
Natuurlijk weet iedereen ook dat er bij elke afdeling een kleur hoort en dat ons kleur
toevallig het mooiste kleur van heel de wereld, namelijk blauw is.
Hier alvast een voorsmaakje:
Luister even naar dit verhaar over een kleine kerel die in een blauwe wereld woont.
En elke dag en nacht en alles wat hij ziet is blauw net als hij, vanbinnen en vanbuiten.
Blauw is zijn huis met een klein blauw raam en een blauwe corvette.
En alles is blauw voor hem en hijzelf en iedereen rondom want hij heeft niemand om
naar te luisteren.
Ik ben blauw da badee da ba die…
Ik heb een blauw huis met een blauw raam.
Blauw is de kleur van alles wat ik draag.
Blauw zijn de straten en alle bomen ook.
Ik heb een vriendin en zij is zo blauw.
Blauw zijn de mensen die hier rondlopen, blauw zoals mijn corvette, hij staat buiten.
Blauw zijn de woorden die ik zeg en wat ik denk.
Blauw zijn de gevoelens die in mij wonen.
(Vrij vertaald uit blue man in a blue World)
Nu stel ik jouw nog even voor aan onze geweldige mascotte Bo, soms wel Boris
genoemd.
Bo is een bever die in een groot bos in het ketilokaal woont.
Hij heeft onzettende goede humor (net als jullie leiding) en ravot er graag eens op los.
Als bever houdt hij er naast chiromascotte nog een vreemde hobby op na namelijk
dammen bouwen.
Zo dit was dan het einde van het allereerste flitsartikel van dit chirojaar, nu kun je nog
even genieten van de foto’s van jullie geliefde leiding en mascotte.
Dank en tot zondag.
Eva, Pieter, Jan, Matthijs en Bo.

HeeyoooooAspi's,
Hier zijn we dan. Na twee lange maanden wachten worden wij jullie leiding.
Hopelijk zien jullie het wat zitten, want wij zien dit oranje jaar zeker en vast zitten!
De meeste onder jullie kennen ons wel, maar toch! Hier ‘t een en ‘t ander over ons! Kwestie dat je
ons goed kent dit jaar ;)
Hier hebben we onze Gust! Hij begint aan zijn derde jaar leiding.
Een zeer muzikaal aangelegd man die ook altijd instaat vooreen leuk
mopje!
Onze 20-jarige man studeert mechanisch ontwerp en technologie. (Indien
je meer vragen hier over hebt, best eens informeren bij Gust himself!)
Zijn hobby's zijn uiteraard : Chiro, gezellig met de maten ééntjegaan
drinken, met zijn band gaan optreden,..

Hier hebben we ons Saïn, die ook reeds haar 3de jaar als leidster
heeft gestart. Ook zij heeft de leeftijd van 20 jaar en studeert door als
opvoedster. (Indien meer vragen hierover, stel het bij Saïnherself!) Haar
hobby's zijn: Chiro ( hoe kan je het raden!),een avondje gezellig uitgaan,
een boek lezen, bezig zijn met kinderen.

En onze Daan, die zeker niet te ontbreken valt, sluiten we graag
bij ons aan. Deze 21-jarige man die elektronica ( Ook hier voor verdere
vragen, ask Daan himself!) studeert, ziet hetbjistige jaar natuurlijk ook
zitten.
Zijn hobby's zijn: Chiro (Jabeja!), gezellige ééntje gaan drinken,
bij zijn vriendin zijn.

Zo, dit zijn wij in het kort even voorgesteld. Hopelijk kun je met ons leven, en zo niet ja PECH! Neen,
we gaan voor een bjistig jaar vol leute, amusement en weet ik nog wat meer! Denk alvast maar eens
aan: de 24 uren, het groepsfeest, voorkamp, twee daagse, aspiwerking, aspi gewest, het kamp,..
Echt, gasten we gaan ervoor! Nu zijn we er eens mee vandoor. En je weet
het:Thetruthmaybeorange !
Yeeeet: Daan, Gust, Saïn& Freek de egel

Toost met de proost:
Al van de eerste keer ernstig zie: “In het oog van de storm is het windstil…”
Ze zullen het vóór ons ook gezegd hebben, maar niettemin: dit zijn echt wel curieuze tijden.
Wie verantwoordelijkheid opneemt, in welke geleding van de maatschappij ook, hetzij in de politiek,
hetzij in de Kerk (jazeker), hetzij in de justitiële wereld, hetzij weet ik veel waar nog allemaal… die
wordt met argusogen gadegeslagen (of moet dat zijn: gegadegeslaagd?).
Allicht ook wie verantwoordelijkheid neemt voor kinderen en jonge mensen. In dit tijdsgewrocht
waarschijnlijk nog meer dan anders.
Niet helemaal onterecht, dat gadeslaan; maar niettemin een beetje pijnlijk. Fouten worden
genadeloos aangerekend en niet zelden is elke vorm van relativering verdwenen in een mist van
emotionaliteit.
Het is wellicht juist daardoor dat ik veel respect heb voor mensen met een eigen, welgevormde
mening. Ook als dat niet meteen mijn mening is, trouwens.
Het is wellicht juist daarom dat ik veel respect heb voor mensen die ondanks alles hun nek durven
uitsteken.
Het is wellicht juist daarom dat ik veel respect heb voor onze jonge mensen, in groepen allerhande, in
Chiro, in KSA, in weet ik wat allemaal; die het toch maar doen, telkens weer het beste van zichzelf
geven voor anderen, kinderen, jongeren en nog voor van alles.
Met een grote vanzelfsprekendheid.
Er zal van zijn leven met mij geen grote optimist ten onder gaan, maar inzet stemt mij hoopvol.
En wat men ook zegt, schreeuwt, schrijft, publiceert, ‘facebookt’, enz., fouten mogen worden
gemaakt. Als we ze maar durven onder ogen te zien en bereid zijn er iets van op te steken.
Waarom schrijf ik dat hier nu?
Omdat ik, vanuit mijn positie, overeind probeer te blijven in de keuzes die ik maakte en die mij
ondanks alles geluk hebben gebracht, en nog…
En ook omdat ik het weer eens hoorde, deze week (week 2011-38): dat er in de jeugd niet veel meer
zit.
Ik ben daar dus allergisch aan.
Ik weet niet waar mensen kijken, maar ik zie andere dingen bij de jeugd (en trouwens ook in de
politiek, en in de Kerk (nog steeds) en in de maatschappij en …)
Ik weet niet in welke context Shakespeare het schreef, maar het past wonderwel in deze tijd en het
helpt mij persoonlijk voort te doen: “There is something rotten in the state of Denmark”
Dan denkik: there is something rotten in these mighty times.
Ja toch?
Wat mij ook helpt, zijn woorden uit een gedicht van Roger Verkarre, een priester-dichter die ik vriend
noem, vanuit mijn onderwijsjaren in Torhout. Hij stierf kort voor mijn benoeming naar Avelgem,
nu 10 jaar terug.

“Ik die niets beters bedenken kon dan te blijven, ik bleef.”
Het staat in een kadertje op de schouw van mijn slaapkamer. Maar dat kan je natuurlijk niet komen
controleren.
Ik ben Verkarre niet, maar ik schrijf ook gedichtjes; eentje ervan gaat zo:
En door de wind bewogen
ruist het bladerdak
en prevelt het de stilte
die ik nu even
niet vinden kan.
En de regen pletst een treurlied en
wast de kilte uit mijn hart.
En door wind en regen
ik wandel
langs wegen en wegels
een nieuwe lente tegemoet.
Misschien dat ik er dan
in mensen
in mezelf
mijn God
ontmoet.

Op de koffie met Jordy Logie!
Dag Jordy! Twee jaar geleden verliet jij onze Chiro, en na 1 jaar sta jij hier terug in
onze leidingsbende. Vertel ons eens, kon je ons niet missen?
In dat ene jaar is er veel gebeurd maar de kriebels voor de chiro waren er altijd nog.
Er ging bijna geen week voorbij of ik kwam eens kijken of een pintje drinken in den Ast of
gewoon eens passeren aan de lokalen. Ik vond het ook spijtig dat ik de hele evolutie van de
nieuwbouw niet heb meegemaakt als leiding. Maar de leiding kon altijd rekenen op mij voor
een helpende hand, transporteren van materiaal, vervangleiding, …
Heb je spijt dat je twee jaar geleden dan gestopt bent?
Spijt toch een beetje maar het was een samenloop van omstandigheden die mij in een zekere
richting duwde. In dat jaar heb ik kunnen proeven van andere dingen en heb ik ook
verschillende andere paden bewandeld maar kwam altijd wel in contact met de Chiro.
In dat éne jaar dat je er uit was, wat was het grootste gemis in de Chiro?
De gezelligheid op lk’s, de zondag, de omgang met de gasten, de kattenkwaad met of tegen de
leiding, het enige echte kampvuur, …
Toen bekend geraakte dat je terug in de leiding kwam op het kampvuur, wat ging er op
dat moment allemaal door je heen?
Wel ik vond het een aangenaam gevoel. Ik kreeg kippenvel toen ik daar stond in mijn
slaapzak en ze 1 per 1 de namen afriepen maar ik hun reactie niet kon zien. Toe het mijn beurt
was, hoorde ik een positieve yes kreet van sommige en dat gaf een goed warm gevoel.
Ga je niet te veel vergelijken of heimwee hebben naar je andere leidingsjaren?
Dat zeker niet. Het is een heel nieuwe bende en zelfs een bende waar ik leiding aan gegeven
heb. En zowel met de leiding en de leden zie ik het keihard zitten
Wat verwacht je nu van het komende jaar?
Het komende jaar zal vol plezier, ambiance, … zorgen zowel bij de leiding als mijn afdeling
want mijn medeleiding zie ik helemaal goed komen om er een fantastisch jaar van te maken
Nu, wij zijn in ieder geval super blij dat je terug bent! Alvast bedankt voor het
superleuke werkjaar.
Is graag gedaan en dank je wel voor het gesprek op de koffie met.

En we gaan er een lap op geven.
Matthijs &Saïn.

In elke lege cel moet een nul of een één
ingevuld worden. Er mogen niet
meer dan twee dezelfde cijfers direct naast
of direct onder elkaar staan. Elke rij en elke
kolom is uniek en bevat evenveel nullen als
enen.
Zoek de 5 verschilllen

Potige smurf ligt wat te zonnen geef jij hem wat
kleur?

Inschrijvingen
Jaja! Het is weer zover,het nieuwe werkjaar staat voor de deur!
Op 18 september verwachten we jullie allemaal aan onze volledig vernieuwde lokalen in de
hemelweg,voor een nieuw spetterend chiro werkjaar!
Maak vandaag nog€20overop het rekeningnummer : 464-5166331-67t.a.v. Chiro Stine – Hemelweg 34
– 8501 Heulemet vermelding van:naam + voornaam + afdeling(zwoeber-speelclub-rakwi-tito-ketiaspi).
Dit zeker tegen 15 september om problemen met de verzekeringen te voorkomen!
Nieuwe leden mogen de eerste 3 weken gratis proberen, maar worden daarna ook verzocht zo snel
mogelijk te betalen zodat ook zij verzekerd zijn.
Gegroet,
De Leiding.

Zoektocht VB
Beste ouders en sympathisanten,
Dit werkjaar zijn wij op zoek naar een nieuwe Volwassen Begeleid(st)er [VB] om de huidige VB Piet te
vervangen. Piet kan wegens het werk helaas geen volledig jaar meer blijven en hoopt ons één dezer
komende maanden over te laten in de handen van een nieuwe, gemotiveerde en bekwame VB.
Mocht u chirominded, 32+ en geïnteresseerd zijn om aan de zijde van Tom Vandromme onze
leidingsbende te begeleiden, gelieve dan een van onderstaande personen te contacteren.
Met vriendelijke groeten,
De leidingsbende en VB’s
Gust (aspi’s: 0471025308) – Anneleen (tito’s: 0486971033) – Jamie (speelclub: 0497146510) – Jordy
(zwoebers: 0499207627) – Tom en Piet (VB’s: 0495427319 en 0494152194)

Data Chirojaar 2011-2012
Zondag 9 oktober
Zondag 16 oktober
Zaterdag 29 oktober

pasdag
breng-je-vriendje-mee-dag
dia-avond + kaarting

Zondag 6 november

zwemmen

Zondag 4 december
Zondag 18 december

sinterklaasfeestje
kerstevocatie + kerstflits

Zondag 15 januari
Zondag 22 januari

uitdelen blaadjes pannenkoeken
aspi-/ouderwerking

Zondag 19 februari
Vrij-/zaterdag 24/25 februari

uitdelen pannenkoeken
leidingsfuif (exacte datum nog vast te leggen)

Zondag 4 maart
Vrijdag 9 (16) maart

leidingsswitch
dropping

Zondag 1 april
Zaterdag 14 april
Zondag 15 april

paasflits
groepsfeest + begin 24-uurs
hespespit + einde 24-uurs

Zondag 24 juni

laatste werking :’( + eindflits

Zaterdag 7 juli
Zondag 15 juli
Maandag 23 juli
Zaterdag 28 juli
Donderdag 2 augustus

Geen chiro
Zondag 25 december
Zondag 8 januari
Zondag 26 februari
Zondag 25 maart
Zondag 8 april
Zondag 15 april
Zondag 27 mei

daguitstap
kampmis
vertrek kamp
bezoekdag
terugkeer kamp

Ietse tandt
Hemelweg 11,
8501 Heule
Gsm: 0479650954
thuis:056373053
vrijevriendin@hotmail.com

AnneloreDenys
Bozestraat 133,
8501 Heule
Gsm: 0498663253
thuis: 056370257
anneloredenys@gmail.com

Jonathan Vancoillie
Heulsestraat 136,
8501 Heule
Gsm:0475239530
thuis: 056371254
jonathanvancoillie@hotmail.com

Jamie Beernaert
Kransvijver 44,
8501 Heule
Gsm: 0497146510
jeikeltje@hotmail.com

Jonas Pottie
Leeuwebekstraat 8,
8501 Bissegem
Gsm:0484749849
thuis:056326569
naseken@gmail.com

Julie Pauwels
Zwingelaarsstraat 56,
8501 Heule
Gsm: 0472665605
thuis: 056359354
pauwelsjulie@hotmail.com

Zwoebers

Wannes Lesage
Pijplap 39,
8560 Gullegem
Gsm: 0471124878
thuis: 056412442
wannes.lesage@hotmail.com

Speelclub

Elise Bekaert
Hoefbladstraat 2,
8501 Bissegem
Gsm: 0494981513
thuis(gsm ma) :0486448401
elisebekaert1@hotmail.com

Rakwi’s

Valentine Roelens
Burgemeester Vantommestraat 5,
8501 Bissegem
Gsm: 0475868107
thuis: 056490422
valentineroelens@hotmail.com

Simon D’haene
René Declerqlaan 7,
8501 Heule
Gsm: 0473189311
thuis: 056355557
simon.dhaene@skynet.be

Jordy Logie
Waterhoek 20,
8501 Heule
Gsm: 0499207627
thuis: 056352778
jordylogie@hotmail.com

SiebertDenys
Bozestraat 133,
8501 Heule
Gsm: 0499485890
thuis: 056370257
siebertdenys@gmail.com

NielButaye
Losschaert 1 ,
8501 Heule
Gsm: 0494330633
thuis: 056370795
nielbutaye@gmail.com

Tim Flamant
Leeuwebekstraat 4,
8501 Bissegem
Gsm: 0499106779
thuis: 056363885
flamanttim@hotmail.com

Lisa Breyne
Warande 1,
8501 Heule
Gsm: 0478576362
lisa.breyne@hotmail.com

AnneleenSoenens
Kortrijksestraat 25/1 ,
8501 Heule
Gsm:0486971033
thuis:056356800
anneleensoenens@msn.com

Tito’s

Kevin Verlinde
Pastoriekouter 10,
8501 Bissegem
Gsm: 0472646581
verlindeke01@hotmail.com

MelianVancoillie
Oude Ieperseweg 51,
8501 Heule
Gsm: 0472630532
melian_vancoillie@hotmail.com

Eva Esprit
René Declerqlaan 5,
8501 Heule
Gsm:0473512326
thuis:056355734
eva_sprietje@hotmail.com

Keti’s

Matthijs Vancoillie
Heulsestraat 136,
8501 Heule
Gsm: 0496938628
thuis: 056371254
vancoilliematthijs@hotmail.be
Daan Lietaert
Najaarsweg 22,
8520 Kuurne
Gsm:0497717078
thuis:056728062
lietaertdaan@gmail.com

Kelly Dekyvere
Peperstraat 99,
8501 Heule
Gsm: 0472619062
thuis: 056371889
dekyverekelly@hotmail.be

GiovanniBreyne
Warande 1,
8501 Heule
Gsm: 0470352582
Breyne9@hotmail.com
Jan Flamant
Leeuwebekstraat 4,
8501 Bissegem
thuis:056363885
jan.flamant@hotmail.com

Pieter Esprit
René Declerqlaan 5,
8501 Heule
Gsm: 0473215519
thuis:056355734
pietr.esprit@hotmail.com

Aspi’s

Gust Lesage
Pijplap 39,
8560 Gullegem
Gsm: 0471025308
thuis: 056412442
gust.lesage@hotmail.com

SainVandecaveye
Jacob vandervaetstraat 73,
8501 Heule
Gsm: 0478414808
thuis: 056372231
sainvandecaveye@hotmail.com
Tom Vandromme
AlbrechtRodenbachlaan 51,
8501 Heule
Gsm: 0495427319
thuis: 056354980
tom.vandromme@telenet.be

VB’s

Piet Desimpelaere,
Meidoorn 5,
8501 Heule
Gsm: 0494152194
thuis: 056351461
pdguzzimon@gmail.com

