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zie Veebee parlé

Hallo beste ouders, leden en andere flitslezers.
We zijn alweer toegekomen aan de voorlaatste flits van dit Chirojaar. Inderdaad, de tijd vliegt.
Het groepsfeest zit erop en ook dit jaar was het een groot succes. We willen allen bedanken die
aanwezig waren en ook bedankt voor de vele deugddoende complimentjes. Deze deden onze
motivatie extra stijgen!
Nu we toch even bezig zijn met bedanken, willen we ook even de mensen in de bloemetjes zetten
die onze oproep in de vorige flitsen beantwoord hebben. Ons materiaalkot (ook gekend als
‘donker kot’) is alweer aardig aangevuld met wc-rolletjes en yoghurtpotjes.
Nu Pasen en jammer genoeg ook de vakantie opnieuw achter ons liggen, staat er nog een groots
Chiro-evenement op ons te wachten, namelijk de dropping. Deze vindt dit jaar plaats op vrijdag 5
mei. Leuk detail: de dropping wordt dit jaar niet door de leiding in elkaar gestoken maar enkele
enthousiaste chiro-ouders hebben de handen in elkaar geslagen en nemen dit jaar de organisatie
op zich. Het belooft een leuke wandeltocht te worden (de leiding heeft hem al uitgeprobeerd en hij
werd zeer goed bevonden). Meer info over de dropping vind je verder in deze flits.
Het grootste evenement van het jaar, namelijk het Chirokamp, komt ook stilletjes aan dichterbij.
Het thema werd op het groepsfeest al aangekondigd maar voor diegenen die er niet bij konden
zijn, herhalen we het graag nog eens.
We gaan dit jaar op kamp met niemand minder dan PIPPI LANGKOUS!
De jongste onder ons kunnen zich alvast voorbereiden door deze leuke kleurplaat in te kleuren
terwijl de oudste zich al volop kunnen uitleven door het leuke Pippi Langkouslied te leren.
Uiteraard mogen ze het ook allebei doen!
Alvast veel lees-, kleur- en zingplezier!
De leidingsploeg.
Twee maal drie is vier
wiedewiedewiet en twee is negen
Ik richt de wereld in
wiedewiede naar mijn eigen zin
Hai Pippi Langkous
Tjollehee tjollehee tjollehopsasa
Hai Pippi Langkous die doet haar eigen zin
Drie maal drie is vijf
wiedewiedewie wil van mij leren
Vier min vijf is twee
diedeldiedeldoe een met ons mee
Ik heb een huis
een kakelbont geval
een aapje en een paard
gebruiken het gewoon als stal
Ik heb een huis
ofschoon ik heel graag reis
En ieder die mij mag
die rekent mee op onze wijs
Drie maal drie is vijf
wiedewiedewie wil van mij leren
Vier min vijf is twee
diedeldiedeldoe een met ons mee

God is een ei !
Als je in ons West-Vlaams dialect iemand een ei noemt, is dat geen compliment.
En toch zou ik in dit Paasnummer zelfs God een ei durven noemen.
Jawel.
Dit vraagt een proostwoordje uitleg.
In de paasperiode liggen de chocoladewinkels vol met konijnen. Het konijn is een
eeuwenoud vruchtbaarheidssymbool. Mensen kweek je niet vlug. Chiroleden scheppen is
ook moeilijk. Maar konijnen kweken… dat gaat snel. In die beesten zit leven. Daarom
vonden de mensen het konijn een mooi symbool voor de kracht van het nieuwe lenteleven
in de natuur.
Christenen proberen verder te gaan dan de platte natuur. Ze graven dieper. Midden in de
lente vieren zij Pasen, het feest van Jezus’ verrijzenis. Iemand die is opgestaan uit de
dood: dàt is pas leven. Dàt kan zelfs het meest levendige konijn niet. De christenen
zochten voor de verrijzenis van Jezus een symbool. Zo kwamen ze uit bij het ei. Het
paasei.
Langs de buitenkant ziet een ei eruit als een kei, een steen. Een doodse steen. Maar als je
het ei breekt, doorbreek je de doodse schelp en ontdek je het leven binnenin. De steen doet
christenen denken aan de grafsteen van Jezus. 3 dagen na Jezus dood heeft God het
gesloten graf van Jezus open gemaakt. En het graf was leeg. Jezus was niet in de dood.
Jezus is verrezen, Hij leeft.
God zij dank ! Wie anders?
De kinderen van mijn broer en zus zijn op Pasen ’s morgens eieren gaan zoeken. Ik weet
niet of dat ook in chiro Stine gebeurt. Ik hoop het wel. Het zou goed zijn dat de klokken
ook daar paaseieren hebben gebracht.
Laten we tot slot even logisch nadenken. Een paasei is het symbool van de verrijzenis. En
God is verrijzenis en leven. Dan mag je God toch gerust een ei noemen?
Voor alle duidelijkheid: ik bedoel dit als een compliment voor God.
Toost! Laat het paasei je smaken ! Zalig paasfeest !
Priester Henk

Dag zwoebers.
Herkennen jullie dit leeuwtje??? Inderdaad, het is Simba uit ‘De Leeuwenkoning’.
Diete, Rüne, Febe, Andres, Lisa, Manon, Elviera en Sara zullen wel weten waarom Simba
hier staat.
Op het groepsfeest hebben wij namelijk gedanst op Hakuna Matata. En die 8 zwoebers
hebben hun best gedaan want iedereen vond het supergoed en zeeeeeeeeeeeeeeeeer mooi!
En wij waren ook heel fier! Proficiat zwoebers!
Maar na het groepsfeest staan er weer andere dingen op het programma.
Eerst komt het weekend op 28/29/30 april in Deerlijk. We zijn druk bezig met
huisbezoeken om jullie in te schrijven en we hopen dat jullie met zoveel mogelijk
meegaan!!
Het wordt alleszins supertof! Alle zwoebers die vorig jaar ook meegingen, zullen wel
weten dat dat waar is…
En na het weekend zijn het maar 3 maanden meer en dan gaan we op kamp van 5 tot 10
augustus. Jullie gaan toch wel allemaal mee hé?
Weten jullie ons kampthema eigenlijk al?
Een tip: het is een meisje, ze heeft rood haar in twee vlechtjes en haar huisdieren zijn de
aap meneer Nilsson en het paard Kleine Witje. Ze woont in Villa Kakelbont en ze heeft een
rare naam…
Kun je het al raden?
Als je ‘t nog niet weet, vraag het dan maar eens aan een van de zwoebers die meededen aan
het groepsfeest of aan jullie superlievefantastischetoffe leidsters. Misschien willen zij het
jullie wel vertellen.
Zeg zwoebers, ondertussen is de paashaas al langs geweest.
Hebben jullie veel chocolade eitjes gekregen?
Vinden jullie chocolade ook zo lekker? Jullie leidsters alleszins wel. Welke chocolade eten
jullie het liefst?
Hopelijk hebben jullie nog niet al jullie eitjes opgegeten want als je teveel chocolade eet,
krijg je buikpijn!!!! En dan kan je niet naar de chiro komen!
Tot Chiro!!!
Hanne, Eline en Annelies,
jullie leiding!

Dag allerliefste deugnietjes!!
Nu ons speelclubweekend en Pasen gepasseerd zijn, wordt het weer eens tijd om een Flits in jullie
handjes te krijgen hé! Hopelijk vonden jullie het weekend even leuk als wij! Ze zullen ons in
Merelbeke in ieder geval niet snel vergeten. Hopelijk is de paashaas bij jullie allemaal langs
geweest! Bij mij heeft hij lekkere paaseitjes gebracht. Lekkere zwarte want ik eet het liefst zwarte
chocolade en jullie? Hebben jullie de paasklokken uit Rome over jullie tuin zien vliegen? Ik ben de
heeeeeeeeeele nacht wakker gebleven om ze te kunnen zien. Maar helaas, ze zijn gepasseerd toen
ik juist in slaap gevallen ik was . Jammer hé?!?
En weet je wat? Nog maar 8 maandjes en Sinterklaas is daar weer! Da’s nog maar 244 nachtjes
slapen! Weet je, als je héééééél traag telt tot 21 081 600, is het al zover… En daarna zijn er maar
19 daagjes tot de kerstman er is. Maar dan is het wel al winter en dan is het koud! Misschien zal
het zelfs sneeuwen op Kerstmis, dat zou leuk zijn. Nu is het bijna zomer. Dan kunnen we gaan
zwemmen, ijsjes eten en lekker bruin worden in het zonnetje. Maar vergeet je zonnecrème niet hé,
anders ben je zo rood als een tomaat en dat kan wel pijn doen, denk ik.
Eigenlijk is het ook al bijna grote vakantie hé. Dat duurt helemaal niet zo lang meer. En grote
vakantie, dat wil zeggen… op kamp gaan! Hopelijk gaan er veel speelclubbers mee op kamp.
Ravotten, bosspelen, waterspelletjes, op bruine zeep glijden, dagtocht… Maar voor al die leuke
dingetjes moeten we wel nog een beetje wachten. Eerst moeten we nog een tijdje naar school gaan
en natuurlijk ook goeie puntjes op ons rapport hebben hé! En natuurlijk ook nog naar de chiro
komen op zondagnamiddag! Nu krijgen jullie nog een leuk spelletje om jullie niet te vervelen:
zoek de 5 verschillen! Als je ze niet alle 5 vindt, kun je het aan de andere speelclubbers of aan de
leiding vragen. Of je kan de tekening ook inkleuren en dan kunnen we ze in het lokaal hangen!
Veel plezier ermee en veel groetjes van jullie superlieve leiding:
Hanne, Jordy, Dimphna en Isabelle.

Hallo beste Rakwi’s!!!!!
Ondertussen zijn we al een heel eind ver in het chirojaar. We hebben al veel toffe momenten
meegemaakt en we zullen er nog veel meemaken. Bijvoorbeeld ons supermegasjiek en fantastisch
berezalig rakwiweekend van 19 tot 21 mei in Staden nabij Roeselare. Meer informatie volgt
binnenkort, dus begin vooral niet te panikeren. En indien je toch panikeert, haal eens diep adem en
blaas 3 maal uit. Herhaal dit 10 maal na elkaar en je bent weer tip top in orde.
De Omloop van de Kluisberg staat ook nog op ons menu dit jaar. Deze gaat door op zondag 28 mei
2006. Smeer alvast maar allemaal jullie beenspieren in om de helse tocht aan te vatten. Gelukkig
worden we daarna beloond met een verfrissende duik in het zwembad! En dan mogen we allemaal
weer beginnen met de proefwerken of examens!
Maar geen nood! Ons harde werken zal beloond worden met ons jaarlijks kamp/bivak. Hou alvast
de periode van 31 juli tot en met 10 augustus 2006 vrij in jullie agenda want dan vertrekken we
met zijn allen naar onze kampplaats in Herselt. Het is zeker de moeite waard. Degenen die al op
het groepsfeest waren, weten dat het thema dit jaar Pipi Langkous is (ook beter bekend als Pipi
Longstick bij de Engelstaligen). Degenen die er niet waren, weten het bij deze ook.
Over het groepsfeest gesproken, we zouden jullie allemaal heel hard willen feliciteren en bedanken
voor jullie goede inzet op het groepsfeest. Jullie hebben echt een tof toneelke opgevoerd!
Maar het is niet alleen goed nieuws dat we hebben in ons flitsartikel. We hebben jammer genoeg
afscheid moeten nemen van ons Lobke. We gaan ze allemaal hard missen. Bij deze willen we
Lobke ook nog eens bedanken voor haar inzet en de vele jaren die ze in de chiro heeft besteed!
Ook dit nog: aan allen die binnenkort hun Plechtige Communie doen: proficiat! Maak er een leuke
christelijke dag van!
Aan allen die pas volgend jaar hun Plechtige Communie doen: maak er ook een leuke dag van!

Voilà, wij zijn voorlopig uitgepraat!
Tot de volgende!

Lobke, Philippe, Brulez en Sjoepap

Yeet de roodjes.
Het groepsfeest is nog maar gedaan en we zijn hier opnieuw
(maar tegen daje gidder da leest zijn we weeral een eindje verder :p).
Voor degene die et nog niet wisten: ge moet meer afkomen!
Serieus nu: wat ik ging zeggen was: voor degene die het nog niet wisten, de roodjes
hebben op het groepsfeest tito bijt kont gespeeld. En inderdaad de tito’s beten kont.
Het was under geraden ook! Want moest dat niet gebeurd zijn dan zouden we hun
beloofde weekend afzeggen (moehahaha the evil power of the leaders).
Maar zoals beloofd dus:

Het weekend gaat door!!!
Woohoow moet under reactie nu zijn, de champagneflessen moeten knallen en de
drank moet vloeien
(natuurlijk bedoel ik Samsonade want ge zijt nog veel te jong vo champagne :p).
Khoor under nu al peizen: “Leider, leider, wa gaan we doen?”.
Kgaat under ne keer zeggen é: “ Ge ga da allemaal wel zien, curieuzeneuzen!”.
Ge ga toch nie gepeisd zeker dak da echt ging zeggen :p. maar we beloven op ons
communiezieltje (cool é) da we heel goed ons best gaan doen om er het weekend van
under leven van te maken!
Maar dat proberen we eigenlijk al heel het jaar. Hopelijk lukt het ons een beetje om
dat te doen. We kunnen al zeker zeggen dat jullie ons tot nu toe al een tof jaar
bezorgd hebben. Hopelijk overtreffen jullie jezelf en gaan we voor een nog beter
einde van het jaar! Ooooooooooow Yeah!
Om te eindigen nog een raadselke:
’t is een roodje met oranje en ze is zo klein dat ze soms verstopt zit tussen de rest?
Wie ist?
Manuela vaneigens (mehehehe)

Gezegend zijt gij allen!
Ga nu allen heen in vrede en wees lief voor uw naasten!
Gegroet,
uw leiding.

Beste aspi’s.
Vandaag is een trieste mijlpaal
in onze aspi-geschiedenis.
Dries is namelijk vertrokken naar Milaan!
Hij verlaat ons Belgenlandje en
gaat een carrière tegemoet op de catwalk.
Dries, het ga je goed.
Laat die Armani’s en Bikkembergsen
maar een poepje ruiken…

Geef toe, het zou een mogelijke intro kunnen zijn van dit aspi-artikel.
Want niet alleen Dries was schitterend op onze modeshow, ook de rest van de
bende was ronduit schitterend.
Neem nu het wielerpakje van Femke. Had daar een Tommeke Boonen in
‘t publiek gezeten, dan droeg hij al lang die lelijke regenboogtrui niet meer.
Of Michiels tuning-outfit, weldra in iedere Lacostewinkel te verkrijgen.
Welke studentencantus kan nu nog zonder een echte campusjekker?
Welke plank is hard genoeg opdat je er met een echte Annemüller niet kan op
slapen?
Ik kan het u niet zeggen …
Proficiat aan alle aspi’s die zich gedurende de 24 uren ‘heeltegans’ hebben
gegeven. Ok, de meeste velo’s hadden geen frings, maar dat belette Michiel en
Jody niet om zigzaggend tussen de betonnen palen van de broederschool te
vlammen. Ook een pluim voor het ontbijtbuffet. En of het heeft opgebracht!
Nog een stapje dichter richting Malta zou ‘k zo zeggen.
Vergeet niet om nog eens een kijkje te nemen op de website van de chiro.
Alle nieuwe informatie vind je er terug ☺ waaronder een kaartje van onze
nakende kampplaats.
Komende activiteit: het aspi-gewestweekend!
Nog maar net bekomen van ’t aspi-bivak?
Laat me niet lachen, dit spektakelstuk wil je niet missen.
Hou alvast jullie iglotentjes klaar en stem die luchtgitaar !
Groetjes,
Jutta en Bolo

Mes chers Canoos!
"......Schrikt niet. Gij zoekt
Jezus de Nazarener die
gekruisigd is. Hij is verrezen,
Hij is niet hier....."
(Mc. 16, 6)

U wist het al of u wist het nog niet, dit is het
keti flitsartikel. Het is een artikel geïnspireerd
en geschreven door jullie keti’leiding. Op de datum van dinsdag 11 april 2006 omstreeks 16u.13.
1 We hebben enkele belangrijke mededelingen:
mededelingen
de volgende paasdata zijn bekend, we geven deze dan ook met een opgelucht gevoel.
16 april 2006
8 april 2007
23 maart 2008

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8 april 2012
31 maart 2013
20 april 2014

5 april 2015
27 maart 2016
16 april 2017

1 april 2018
21 april 2019
12 april 2020

Gelieve aan jullie ouders mee te delen dat op de site van chiro stine heel wat informatie staat omtrent de
uitwisseling naar Litouwen.
Dat jullie ouders nog zullen worden uitgenodigd op een infoavond omtrent Litouwen.
Dat het groepsfeest gepasseerd is.
Dat spijtig genoeg de 24 uren ook voorbij zijn (er klinkt gejammer en tandengeknars).
Dat de aspi’s gewonnen hebben, oooooooooo, maar dat de keti’s toch wel sterk 2de’s waren.
(komt misschien omdat sommige keti’s te veel hadden gegeten - ‘we kijken naar niemand’)
Dat er maar 2 eerstejaarsketi’s aanwezig waren. Jammer toch om zo een ervaring te missen.
Dat je een kopie van de keti film kan bekomen als je een lege cd aan jullie leiding geeft.
Dat Daan liever naar de koerse gaat kijken dan naar de chiro komt.
Dat we als 4e geëindigd zijn op het tamponstokhockeytornooi (op 14 deelnemers).
Dat we jullie graag zien.
Dat we tijdens het voorkamp gezond zullen eten.
Dat we nog meedoen aan de jongerensportdag.
Dat we in Litouwen Canoos gaan spotten (vogels). Documenteer je dus goed.
Dat we Guust zijn ma bedanken voor de soep tijdens de 24 uren.
Dat je voor je paaswens kunt surfen naar http://www.martie.nl/Paashaas.htm

Vriendelijke groeten van jullie leiding----------------------------------/

Stephanie, Brecht en Sammy

2

12 april 2009
4 april 2010
24 april 2011

Ter herinnering of voor al wie het nog niet wist:
Chiro Stine organiseert opnieuw een denderende familiedropping, zowel voor jong als oud.
Daarom: kom massaal af. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!!!
Enkele praktische mededelingen:
- Data: vrijdag 5 mei 2006
- Verzameluur: om 19.00 uur en om 20.30 uur
- Verzamelplaats: chirolokalen (Hemelweg 34 Heule)
- Wandelafstand: ongeveer 8,5 km
- Wandeltijd: ongeveer 3 uur
- Deelnameprijs: * individueel: € 4 met bijhorende verrassingen
* gezinskaart: € 13 met bijhorende verrassingen
- Kaarten: nu al in voorverkoop bij de leiding, dus: BESTELLEN MAAR !!!
Speciale voorverkoop op zondag 23 en 30 april 2006 van 13.30 - 14.00 uur aan de
chirolokalen.
Enkele nuttige tips:
- Een paar stevige wandelschoenen, die zéker tegen een vuiltje en wat nattigheid kunnen.
- Bij regenweer zijn regenkledij en paraplu aan te raden.
- De wandeling is niet geschikt voor buggy's, rolstoelen en dergelijke.
- Een zaklamp is ONMISBAAR !!!
- Reflecterende kledij of attributen verhogen de veiligheid en worden sterk aangeraden.
- Schrijfgerief is zéker heel handig.
ZEKER LEZEN !!!!!!! ZEKER LEZEN !!!!!!! ZEKER LEZEN !!!!!!! ZEKER LEZEN !!!!!!!
De familiedropping gebeurt dit jaar op verplaatsing én met een bus.
Voor de eerste lichting wordt er om 19.00 uur verzameld aan de chirolokalen.
Wij voorzien een half uurtje voor inschrijvingen, groepenindelingen, praktische info, enz.
Het kan heel handig zijn om reeds vooraf groepjes te maken van ongeveer 10 man.
De bus vertrekt héél stipt om 19.30 uur aan de lokalen met de eerste lichting.
Wie te laat is, dient met de tweede lichting te vertrekken.
Op de eindplaats vertrekt de bus opnieuw héél stipt om 24.00 uur richting chirolokalen
(aankomst: ongeveer 00.30 uur).
Wie ook hier te laat komt, dient met de tweede lichting te vertrekken.
Voor de tweede lichting wordt er om 20.30 uur verzameld aan de chirolokalen.
Ook hier voorzien wij een half uurtje voor inschrijvingen, groepenindelingen, praktische info, enz.
Vooraf gevormde groepjes van ongeveer 10 man is hier eveneens heel handig.
De bus vertrekt héél stipt om 21.00 uur aan de lokalen met de tweede lichting.
Wie te laat is, kan helaas de dropping niet meer meemaken en kan derhalve reeds huiswaarts keren.
Op de eindplaats vertrekt de bus opnieuw héél stipt om 02.00 uur richting chirolokalen
(aankomst: ongeveer 02.30 uur).
Wie ook hier te laat komt, dient op eigen houtje terug huiswaarts te keren.
Wij houden ons alvast aan onze afspraken, hopelijk jullie ook.
Wij kunnen helaas op niemand wachten anders valt ons tijdschema in duigen.
We wensen jullie nu reeds een denderende familiedropping toe!
Groetjes,
Hugo, Joost, Briek, Carine & Peter, Koen en de gehele leiding Chiro Stine Heule.
Nog meer info?  056/35.65.55 of 0486/70.49.39 (Hugo) - 056/35.68.00 of 0486/24.00.47 (Joost)

Hallo iedereen.
Deze maal heb ik voor mijn artikel eens flink in de archieven van de Chiro gegraven op zoek naar de
geschiedenis van Chiro.
Al halverwege de negentiende eeuw waren er bepaalde parochies in Vlaanderen waar er 'patronaten'
opgericht werden. Dat waren organisaties die op zondag probeerden wat ontspanning aan te bieden aan de
plaatselijke jeugd, naast godsdienstige en andere vorming.
De eerste kenmerken van een chirogroep zijn al duidelijk aanwezig: parochiaal georganiseerd, spelend bezig
zijn, inspiratie vanuit het geloof, alle jongeren welkom, ... Er was alleen nog geen sprake van een nationale
vereniging.
In 1934 ten slotte krijgt het nationale tijdschrift ‘Het Katholiek Patronaat’ een nieuw kleedje en start E.H.
Jos Cleymans met een radicale vernieuwing. Deze priester was op dat moment algemeen secretaris van het
Jeugdverbond voor Katholieke Actie. Algemeen wordt hij beschouwd als de 'stichter' van Chiro zoals we
die nu kennen. Hij introduceerde nieuwe elementen zoals spelen in open lucht, de Christus-Koninggedachte,
de banier met de Griekse letters Chi en Ro, uniformen, kentekens, ... De nadruk verschoof ook van passief
godsdienstonderricht ontvangen naar zelf godsdienst beleven. In 1936 werden ook 'gewestelijke verbonden'
opgericht, als tussenstap tussen 'nationaal' en de 'basis'. Dat waren de verre voorlopers van de huidige
structuur met nationaal, regio's, verbonden, gewesten en groepen. De Chiro zoals we die vandaag kennen,
kreeg meer en meer vorm ...
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zorgde voor de nodige problemen voor de Chiro omdat vele
proosten en leiders onder de wapens moesten. Na de bevrijding drong de Chirowerking in vele regio's
binnen. In 1946 volgde een officiële erkenning. Op vrij korte termijn groeide het aantal groepen van 200 tot
500, werden er cursussen georganiseerd, een gewestelijk kader werd uitgebouwd, enzovoort. De centrale
visie werd ontwikkeld en Chiro koos voor het werken in vaste leeftijdsgroepen, onderverdeeld in vendels.
In de jaren vijftig werd de Chiro als beweging op verschillende vlakken verder uitgebouwd. Het is de
periode waarin de Chiro sterk naar buiten trad: er waren meivaarten, Chiromales, Lourdesbedevaarten, ...
De Belijdenis stond centraal, de Christus-Koningromantiek kreeg vastere vorm, de afdelingswerkingen
werden grondig uitgebouwd. Op internationaal vlak zag de Fimcap het levenslicht. De eerste dertig jaar van
de geschiedenis van Chiro werden afgesloten met Top '64: een onvergetelijke samenkomst voor alle
Chiroleden. Het kader werd in de periode '65 en '70 sterk uitgebouwd. Ploegen en raden vulden elkaar aan.
Namen, symbolen en vormen veranderden. De coëducatie - jongens en meisjes samen - werd sterk
verdedigd. Er volgden moeilijke jaren voor de Chiro: er kwam een culturele en economische crisis die de in
1978 geformuleerde visie sterk onder druk zette. In die periode verloor de Chiro 20.000 leden en een
honderdtal groepen. De methoden werden in de loop van de jaren tachtig opnieuw onder de loep genomen.
Rond 1987 keerde voor de Chiro het tij. Nieuwe projecten werden uitgedacht: de stadsgroepenwerking, het
aanbod van de Dienst Avontuurlijke Activiteiten, een reeks afdelingshandboeken. De jaren '90 begonnen
direct goed met het leidingsbivak Krinkel '90. Chiro liet zich zien in een grote verscheidenheid van
handelen. Dat handelen, het chiro-doen, werd besproken en tot onderwerp gemaakt in dialoog tussen de
lokale groepen en de verschillende structuren. Die gesprekken over visie en methoden - het Groot
Onderhoud gedoopt - werden in de winter van 1994 in alle gewesten gevoerd en vormden de rechtstreekse
voorbereiding op Krinkel '95 en op het Chiroboek.

Voilà, dat was kort onze geschiedenis.
Tot de volgende flits!

Wisten jullie al dat … ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit de paasflits is?
Dat Pasen al voorbij is als jullie dit lezen?
Dat wij jullie allemaal een Zalig Paasfeest wensen?
Dat dit eigenlijk ‘vijgen achter Pasen’ zijn? (zoals het aloude
spreekwoord zegt)
Dat de Paasfoor in Kortrijk doorgaat?
Dat de paasvakantie jammer genoeg al voorbij is (als jullie dit lezen
toch)?
Dat de meeste dat heel jammer vinden?
Dat diegene die dit niet jammer vinden graag naar school gaan of
graag gaan werken?
Dat ik niet één van die laatste ben?
Dat ik niet de enige ben?
Dat het weer hier in België te wensen over laat?
Dat jullie dit zelf waarschijnlijk al ondervonden hadden?
Dat het groepsfeest, hespenspit en de 24 uren alweer voorbij zijn?
Dat het heel leuk was (heb ik gehoord, ik kon er zelf niet bij zijn)?
Dat binnenkort onze fantastische, superleuke, ontspannende,
megacoole, … dropping doorgaat?
Dat deze doorgaat op vrijdagavond 5 mei?
mei
Dat jullie kaarten kunnen kopen bij VB’s en leiding?
Dat je alle nodige info ook bij hen kunt krijgen?
Dat je nog een briefje meekrijgt i.v.m. de dropping?
Dat het na de dropping snel zomervakantie zal zijn?
Dat het kamp er dan bijna zal zijn?
Dat na het kamp het werkjaar jammer genoeg voorbij is?
Dat ik nu een beetje te veel vooruit kijk?
Dat mijn blaadje alweer bijna op z’n einde loopt?
Dat ik het jammer vind dat ik jullie dan weer voor enkele maanden
moet verlaten?
Dat het dus tot de laatste flits van het werkjaar duurt dat we elkaar
terug zien (in de flits toch hé)?
Dat ik jullie heel erg zal missen?
Dat jullie mij waarschijnlijk niet zullen missen?
Dat enkelen mij (hopelijk) misschien toch zullen missen?
Dat ik jullie allen hartelijk groet?
Dat ik iedereen nog veel Paasflitsplezier wens?

Beste quizers !

Zij die goed hebben opgelet op het groepsfeest,
groepsfeest, weten dat dit jaar ons kampthema
kampthema
’Pipi Langkous’
Langkous’ wordt. Dat belooft ! Geef
Geef toe, wie verlangt er nu niet om Brulez te zien
rondhuppelen met z’n haar in twee staartjes, Visser met zomersproetjes en Jorki met
met een
vlammende roste pruik!
pruik!‘t Is
Is eens iets anders dan nen hoed.
Ook ik, de quizmaster, kijk volop uit naar het chirokamp in
in Herselt
Herselt !
Daarom heb ik deze keer een speciale fotoshoot
fotoshoot gemaakt voor jullie.
Hieronder vindt
vindt u foto’s van de kampplaats.
Waag een gokje
gokje en vertel me wat je ziet!
Mail het door naar olorinvancoillie@hotmail.com
olorinvancoillie@hotmail.com en
zet alvast een stap voorwaarts richting
richting de erelijst van deze quiz.
Veel succes.

Groetjes,
Uw quizmaster.
P.S. : Neem
Neem zeker eens een kijkje op www.chirostine.tk want er is meer gebeurd
op die kampverkenning dan deze foto’
foto’s u doen vermoeden …

DATUM

ACTIVITEIT

zondag 23 april 2006

FLITS – pasen

28-29-30 april 2006

Zwoeberweekend in Deerlijk

vrijdag 5 mei 2006

dropping (organisatie: OOLD – oud oud leiding)

zondag 7 mei 2006

GEEN CHIROWERKING (Meizondag Heule)

19 – 20 – 21 mei 2006

Rakwi-weekend in Staden nabij Roeselare

zondag 28 mei 2006

wandeling Kluisbergen

zondag 2 juli 2006

laatste zondagnamiddagwerking / FLITS – einde werkjaar

woensdag 5 juli 2006

JESHUA-festival

zaterdag 22 juli 2006

daguitstap - eindspektakel

zondag 23 juli 2006

chiromis

vrijdag 28 juli 2006

voorkamp Berkenheem Herselt: keti’s & aspi’s

maandag 31 juli 2006
woensdag10 augustus 2006

chirokamp Berkenheem Herselt

zaterdag 5 augustus 2006

bezoekdag chirokamp Berkenheem Herselt

01/08 – 11/08 2007

chirokamp: Nachtegaal Opglabeek

01/08 – 11/08 2008

chirokamp: Clootshof Bocholt (onder voorbehoud)

21/07 – 31/07 2009

chirokamp: Pexhof 1 Meeuwen-Gruitrode (onder voorbehoud)

Al overgeschreven in uw agenda? Nee?
Neem dan vlug dat ding en een schrijfstok ter hand om dat nu meteen subiet onmiddellijk te doen!
Wij, de leiding, hopen u alleszins op onze activiteiten te kunnen verwelkomen!
Tot Chiro,
de leiding.

www.chirostine.tk
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8501 Heule
 056/37.46.95
 0494/81.74.82
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DECOENE Sammy
Mellestraat 221
8501 Heule
 056/32.93.07
 0497/82.04.08
e-mail: sammy.decoene@student.katho.be

ASPI’s

GHEYSEN Stefanie
Vier Linden 24
8501 Heule
 056/32.06.48
 0476/40.47.75
e-mail: stefanie_gheysen@hotmail.com
BEHEYDT Jutta
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 0497/77.64.98
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 056/35.68.00
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