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Zalig
paasfeest !
Zat. & zon.
10 & 11 april:
Groepsfeest en
hespenspit

Beste mensen,

u kan het inderdaad al raden. De kerstflits is nog maar net de deur uit en hier komt de
paasflits al binnengevlogen! Al wordt u deze geschonken door een gedreven
leidingsbende in plaats van de paashaas met z’n klokken.
De komende maand april is toch een beetje een feestmaand nietwaar. Als we een beetje
verder dan de deur waar het Paasfeest voorstaat kijken, zien we dat ons groepsfeest al
staat te piepen met het daarbij horende hespenspit. We hopen dan ook dat u talrijk
aanwezig zal zijn om al de leden het beste van zichzelf te zien geven.
Alvast veel leesgenot!
Met vriendelijke groet.

Dag liefste zwoebertjes!!
Hier weer eens een artikeltje van jullie superkeicoole leiding, waaaaaaaaaaauw!
Verlangen jullie ook zo tot het Pasen is? Wij zeker wel, want wie zoekt er nu niet graag paaseitjes?
En weten jullie wat er nóg leuker is? Die paaseitjes ook opeten, mmmmmmmmm…
Wat eten jullie het liefste: bruin, wit of zwart? Het is eigenlijk allemaal wel lekker, hé.
En wat is er nog allemaal zo leuk aan Pasen? De Paasvakantie natuurlijk! Omdat je dan twee weken lang
niet naar school hoeft en lekker kunt spelen, thuis of bij een vriendje of vriendinnetje. Maar vooral
omdat je dan eindelijk op weekend mag met de Chiro!
Jullie hebben er lang genoeg op moeten wachten, maar het wordt dit jaar dan ook een heel speciaal
weekend en we hopen dat álle zwoebers mee kunnen gaan!
Als de leiding bij jou nog niet op bezoek geweest is voor de inschrijving, dan zal dat in elk geval niet lang
meer duren, want we zijn op bezoektocht bij al onze zwoebers, hoor!
Dan vertellen we wat meer over hoe een echt zwoeberweekend in mekaar zit, want de eerstejaars
zwoebers hebben dit natuurlijk nog niet meegemaakt.
Tot gauw dus, en alvast een supervrolijk Pasen voor iedereen!
Als paascadeautje hier een mooie tekening, kleur je ze in om in het lokaal uit te hangen?
Veeeeeeeele chiropaasgroetjes
Van jullie liefste chiropaasleiding!!
Sien, Emmeline, Sam, Giovanni en Isabelle

Dag liefste speelclubbertjes!
We hebben er een fantastisch weekend op zitten, maar het kamp wordt NOG leuker dan het weekend!
We hebben heel wat leuke dingen in petto, maar we verklappen nog niets. Jullie zullen nog een paar
maandjes moeten wachten.
En jawel! Het is alweer bijna vakantie! Joepie ☺ ! Dat wil ook zeggen dat er weer het jaarlijkse
groepsfeest en hespenspit plaatsvindt (op zaterdag 10 en zondag 11 april). Jullie hebben daar al een
brief over meegekregen. We hopen natuurlijk dat jullie massaal meedoen aan het groepsfeest. Al jullie
ideetjes voor het groepsfeest zijn natuurlijk meer dan welkom. We zouden superblij zijn als jullie samen
met je ouders lekkere frietjes met hesp komen eten op het hespespit.
Ps.: Op zondag 4 april is er geen chiro want het is Pasen!
Vele groetjes van Ruben, Pieter, Siebert, Tessa & Hanne.

Yoooowww Rakwi’s!!!

Jullie weten het waarschijnlijk allemaal al, maar we brengen het toch nog eens ter sprake.
(trtrtrtrtrtrrtrtrtrtrt(tromgeroffel))…JAWEL, HET ENIGE ECHTE RAKWIWEEKEND KOMT ERAAN!!! Dit wil
zeggen dat jullie de leiding de komende periode eens thuis mogen verwachten om jullie in te schrijven
(wat een eer!!). Jaja, wie weet wat dat weekend voor jullie in petto heeft? Doen we dan eindelijk eens
de ruiltocht, of heeft de leiding jullie nog maar eens iets wijsgemaakt? HAHAHA, we zouden niet durven
hoor ☺. Hopelijk kunnen jullie allemaal mee en zo niet, niet getreurd, erna volgen nog vele werkingen
om te genieten van het rakwi‐zijn.
En voor de creatievelingen onder de bende, het groepsfeest komt er ook aan, dus denk maar al eens
over de spetterende voorstelling die we op poten zullen zetten, alle ideeën zijn welkom!
Bij deze wensen we jullie ook al vast een gelukkig paasei, want de feestdag van het grootste konijn ter
wereld zit er ook aan te komen. Je ziet het druk druk druk
wordt het.
Gelukkig valt deze drukke periode samen met de vakantie
(beste uitvinding ooit!!) dus tijd genoeg om af en toe eens
uit te blazen. Vergeet ook vooral niet om de dag na het
groepsfeest ons hespenspit te komen bezoeken (njammie
njammie).
Voor degene die nog tijd vinden om zich in de paasvakantie
te vervelen, is er de allerlaatste zondag ( 18 april) Dag van
de Jongste. Nu hoor ik velen onder jullie al denken: ‘me wa
komen ze nu weer af?’ Wel dag van de jongste is een dag
voor alle zwoebers, speelclubbers en rakwi’s van heel het
gewest Widder. We gaan dan een hele dag op een andere
locatie verschillende spelletjes en zo doen. Wij zijn al naar
de voorbereidende vergaderingen geweest en we kunnen jullie er nu al van verzekeren: zij die niet
gaan, zullen ongelijk hebben. U weze gewaarschuwd!
Bij deze moeten we vaststellen dat we alweer een heel blad literair hoogstaande tekst afgeleverd
hebben. Om jullie nog jonge hersentjes niet te veel te belasten, zullen we nu dan ook ophouden.
Als laatste een nieuwe wedstrijd: Wie volgend paasei het mooist inkleurt, krijgt op weekend (of voor
degene die niet meekunnen de eerste keer werking na het weekend) een echt lekker paasei. Hopelijk
krijgen we deze keer wat meer inzendingen dan bij de vorige wedstrijd.

EEN HAPPY PASEN EN ZONNIGE VAKANTIE TOEGEWENST

Liefste‐allerliefste‐megaliefste‐superliefste‐zotsteliefste TITO'S!
Wa gaat dien tijd toch emens rap! Kzie ons daar nog zo mooi staan begin september. En gunder maar
roepen en zitten piekeren wie dater under leiding van dit jaar ging worden. En zie ons nu staan, half
maart :)
T'zit er al voor de helft op en we mogen met een gerust hart zeggen; gasten, t'is nog niet anders dan
zalig geweest met jullie. Echt, als we terug denken aan ons super sjiek weekend, het sintfeest,
kerstfeest,..
Maar doe undr zakdoeken maar weg, want ge zei nog lang niet af van ons! We hebben nog tal van Tito‐
amuzementendinges in petto voor jullie!
Maar, hoe stellen jullie het nog op die super trendy sjieke schoolbaken?
Nog allemaal even geconcentreed en jullie gedachten bij de lessen? T'is topen dat jullie niet teveel
afzien dat je 6 dagen moet overleven zonder chiro. Want zoals Cottyn altijd zegt: 'En blijven gaan!' Mijn
concentratie zit voorlopig ook zeer ver :).. En ik ik hoop gewoon nu voor de moment dat ik er in slaag
om een originele brief te maken zonder al dat gezever. Maar ik vrees dat ik daar al niet in geslaagd ben!
En t'zal er niet beter op worden, want tot mijn grootste verbazing staat er Mega Mindy tussen mijn
muziek!
Jah, genoeg met al die zever.. De zomer mag er dan eens aan komen é!
Die sneeuw begint nu toch wel tegen te steken! Als je u kan voorstellen dat we binnen een paar
maanden allemaal samen zijn, 10 lange dagen op elkaars lip, samen in 1 tent, samen in die lekkere
geurtjes,.. Met die zomerse zon! Niemand die let hoe mottig je bent, geen gezeur over hoe slordig je
bed ligt, niemand die zich stoort aan sommige hun geur ( degene die zich aangesproken voelen,
TERRECHT ;D) lekker verhalen vertellen waar ook wel griezelverhalen van te pas komen! ( En t'zijn
allemaal stoere tito's, want der is nooit ene bang ;D!) En het mega sjiekste titogevoel van al; terug thuis
komen, met een mooi kleurtje. Kan al echt niet wachten! Kan ook moeilijk, met zukn machtige bende e
die leiding dat het compleet maakt! Jah sketen, ik vrees dat ik jullie ga moeten laten, want mijn
schoolwerk ligt op mij te wachten! HEEEEEEEEEEELP!!! Ik laat jullie, maar ik verlaat jullie nooit. Héy,
laten we cliché parlé uitvoeren:
NEVER WANNE LOSE YOU TITO'S!
I LOVE YOU FOR EVER!
BEST TITO‐FRIENDS FOR EVER!
..
Jah,keit get, dat gaat boven mijn niveau! :D
DIKKE DIKKE DIKKE DIKKE (Tzijn dus DIKKE) tito kussen:
Jonas, Eva, Jonathan & Saïn.

Goedemiddag/morgen/avond/vooravond/voormiddag/nacht… (schrappen wat niet past)
Hier zijn we dan weer met het alombekende, meest informatieve artikel van de flits! Om maar meteen
met de deur in huis te vallen: Stad Kortrijk zijn DIEVEN! Zij hebben weliswaar aan plagiaat gedaan door
onze erkende prachtige EERSTE LETTER te stelen voor hun onnozele winkelcomplex ! ! !

Inderdaad de K‐in‐kortrijk… Ook al zullen we nu geassocieerd worden met Kooplustige Keti’s (KK’s), we
laten ons niet kennen en gaan ze daar ooit wel eens in de K een poepje laten ruiken !
Maar daardoor mogen we niet vergeten wat er ons komende maand allemaal te wachten staat! Met 2
weekends en het groepsfeest zullen we de mama en papa niet zo vaak te zien krijgen (je kan natuurlijk
altijd komen uithuilen op de schouders van de sterke leiders).Het eerste weekend (2‐4 april) hebben we
ons eigen keti‐weekend (Destination unknown), het tweede weekend (10 en 11 april) is er feest op ons
groepsfeest en het hespenspit, het weekend daarna (16‐18 april) gaan we met de vrienden van het
gewest de boer gaan uithangen en believe it or not het wordt niet normaal beestig ! ! !
Aangezien we moeten zorgen dat niet enkel dit artikel gelezen wordt, zullen we het hier maar bij
houden (snik snik…) Wees voorbereid en smeer maar jullie kuiten! ! !
mvg,
Eline & Bolo & Daan

Ram

Stier

Tweelingen

Kreeft

“Leef je uit” is je
levensmotto. Je bruist van
de energie en dat uit hem in
alles wat je doet. Soms
vergeet je wel eens je
grenzen en ga je een brug te
ver. Deze fouten worden je
snel vergeven.

Je balanceert al een tijdje
op een slappe koord. Het
wordt dus dringend tijd om
je te herpakken. Een
geslaagde comeback is dus
aangewezen!

Je bent in topvorm! Bij elk
spel ben je de beste. Niet
iedereen vindt dit altijd
even leuk. Treedt eens van
je voetstuk en haal ook het
beste uit de anderen.

Misschien weet je het of
misschien weet je het niet
maar jij bent de lieveling
van leider Brulez. Alles wat
je ook maar doet valt bij
hem in de gunst. Let wel op
dat het geen hot item wordt
in de groep.

Leeuw
Elke zondag fleur je
helemaal op. Reeds om
13.30 sta je ongeduldig te
wachten op de parking.
Wanneer om 14 u het
startsein wordt gegeven is
alles in een wip voorbij. Je
voelt je voldaan.

DE ASPIROSCOOP

Maagd
Je bent een aspirant die niet
gemakkelijk van de wijs te
brengen is. Je hebt een
concreet plan voor ogen en
daar ga je dan ook voor.
Sommige noemen je zelf de
meester tacticus.

Weegschaal

Schorpioen

De Chiro is voor jou pure
ontspanning. Je probeert er
altijd bij te zijn. Soms
gebeurt het wel eens dat je
er niet kan zijn maar
daarvoor heb je goede
redenen. Er wacht je een
grote toekomst als leiding.

Je pikt wel altijd een
graantje mee de zondag.
Medeaspi’s ervaren je als
een dromer met grootse
plannen. Je voelt de tijd rijp
om tot actie over te gaan.
De verwachtingen zijn
hooggespannen.

Boogschutter

Steenbok

Waterman

Vissen

Vanaf de eerste dag schoot
je raak en veroverde je
iedereen zijn hart. Jij bent
de knappe adonis van de
groep. Je voet echter wel
aan dat de andere aspi’s
ook graag je innerlijke kant
willen kennen.

Chiro is voor jou meer dan
spelletjes spelen. Het is
jezelf ontwikkelen tot een
kritisch wezen te midden
een ontwikkelende
kennismaatschappij. Pas
echter op dat het niet
uitmondt in koppigheid.

Op dit moment ben je terug
op het goede pad geraakt.
Vol overgave kan je de
zondag naar de Chiro. Dit
loont want een grote
verassing staat je te
wachten.

Sluimerend ben je op de
achtergrond aanwezig. Je
houdt er niet zo van om je
op de voorgrond te treden.
Wanneer dan plots alle
aandacht op jou gericht is,
blaas je iedereen van zijn
sokkel.

Kun jij de paashaas de juiste weg wijzen naar de kindjes? Doe je best, en niet valsspelen, hé!
Of vind je dat een beetje te gemakkelijk? Dan mag je eens je hoofd breken over deze Paasrebus, of de 6
verschillen zoeken in de tekening van Hans & Grietje!

Het paasfeest: doodleuk of bloedernstig ?
Pasen is een echt beestig feest geworden. Waar je vroeger bij het paasfeest overal afbeeldingen zag
van de mens Jezus die rechtstond uit het graf, zie je vandaag veel schapen en kippen en konijnen die in
het gras liggen. Over die domme heidense kippen‐ en konijnenbeesten wil ik het hier niet hebben, wel
over het bijbelse schaap.
Ik moet al bijna iets gaan vertellen over het islamitische offerfeest, want dat kennen mensen vandaag
beter dan het joodse paasfeest. Toen onze stamvader in het geloof, vader Abraham, zijn zoon op het
laatste moment toch niet aan God moest offeren, sneed hij in plaats van zijn zoon een schaap de keel
over.
Zo bloederig, denk je misschien. En wat dan met het grote schaapslam in ijs dat ook vandaag nog in de
supermarkt te koop is en met Pasen op vele tafels als dessert zal staan? Als het een ‘goed’ schaap is, zit
er ter hoogte van de hals wat grenadine in die crème verwerkt, en dan kan de plezantste van het
gezelschap op het einde van het paasmaal met een hemels genoegen het schaap de kop afsnijden. Leuk
heet dat dan.
Laten we niet vergeten dat het paasfeest maar half leuk is. Altijd geweest. De joden herdenken dan dat
ze onprettig slaaf zijn geweest, en dat God hen heeft bevrijd uit de klauwen van de machthebbers uit
Egypte. Bij het joodse paasmaal eten de joden bittere kruiden om de bittere smaak te voelen, de
ellende. Lekker is dat niet.
Zo vierde Jezus het paasmaal ook op het einde van zijn leven, op de avond voor zijn dood. Tijdens dat
laatste avondmaal sprak Hij plots over zijn eigen dood, over zijn leven geven, over zijn vlees en zijn
bloed dat Hij gaf. Dat joodse paasmaal werd zo de christelijke eucharistie. In de eucharistie herdenken
we de dood van Jezus. Hij was zo onschuldig als een schaap, te goed voor de boze wereld die Hem
vermoordde. Maar God heeft Hem gered uit de klauwen van de dood, God heeft Jezus doen verrijzen,
als het lam van God dat zijn leven geeft maar toch in leven blijft. Met Pasen vieren we de verrijzenis van
Jezus uit de doden. Jezus wil ook ons redden uit de dood, Hij wil ons doen leven op aarde en in de
hemel.
Goede Jezus, Lam van God, help mij om zoals Jij goed te zijn voor God en de mensen. Amen.
Zalig paasfeest voor jullie.
Priester Henk

Wist je dat:
‐Het nog geen 150 jaar geleden is dat heel België een uniforme tijdszone werd?
‐Dit werd ingevoerd om het spoorwegverkeer vlotter te doen verlopen?
‐De treinen van vandaag vaak veel vertraging hebben?
‐Ik dit dus een heel klein beetje ironisch vind?
‐Er wel meer ironische dingen in de geschiedenis gebeurd zijn?
‐Nederland op het einde van de 17e eeuw een republiek werd?
‐Sommige Nederlanders daar trots op zijn omdat dit zeer vooruitstrevend was?
‐Ze eigenlijk wel een koning wilden, maar geen vonden?
‐Tijdens de ‘zware’ gevechten in de onafhankelijkheidsstrijd van België de soldaten ’s nachts naar huis gingen
om te slapen?
‐Dit geen zo’n goede indruk maakt?
‐De Belgische marine nu over de volle 2 schepen beschikt?
‐Dit ook geen zo’n goede indruk maakt?
‐Surlet de Chokier, het eerste staathoofd van België, eigenlijk liever schapenboer was gebleven?
‐Ik nu zal stoppen met mijn geschiedkundige weetjes en overgaan naar het meer luchtig genre?
‐Velen van jullie daarom nu opgelucht zijn?
‐Een goudvis zijn kleur verliest als je hem lange tijd in het donker steekt?
‐Als je je rechteroog sluit, je nooit over je rechterschouder kunt kijken?
‐Jullie dit nu waarschijnlijk geprobeerd hebben?
‐Ik dit ook geprobeerd heb?
‐Dit bij mij inderdaad niet lukt?
‐Er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen?
‐Alle Amerikanen samen gemiddeld 1 hectare pizza per dag eten?
‐Slechts 20% van de Sahara uit zand bestaat?
‐Er tot nu toe al meer mensen verdronken zijn in de Sahara dan uitgedroogd?
‐Big Foot erkend is als beschermde diersoort in King County, Washington?
‐Heel warm water sneller bevriest dan koud water?
‐De Romeinen het zweet van gladiatoren gebruikten als afrodisiacum?
‐Een ijsbeer geen witte haren heeft?
‐Zijn haren wel hol en doorzichtig zijn?
‐Haringen met elkaar communiceren door ’s nachts scheten te laten?
‐Ik jullie heel graag nog veel meer interessante weetjes zou willen vertellen?
‐Mijn blad jammergenoeg volstaat?
‐Jullie dus zullen moeten wachten op de volgende flits om nog meer toffe dingen te weten te komen

Chiro is supermegazaligmagnifiek. De leden hebben daar duidelijk dezelfde
mening over. Dat merk je aan hun leuk tekstje dat ze schreven over de
chiro.

Cooler dan cool
Helemaal chill
immens bère
Roepen en ravotten als zotten
Ongelofelijke maffe bende
van Febe Taghon: rakwi’s

C = clown uithangen wanneer je wil
H= heel toffe,leuke,megamarginale leiding is

Ssssst,wij zijn een toffe bende,
tof op zondagnamiddag,
weekendkamp en groot kamp,
ineens te gek voor woorden en
daden, beeeiiirecooool
net blijf je bij ons nooit,
modder, verf, viespeukjes
en wil je nu nog in die luie zetel
tv kijken ?
van Silke Kesteloot:
speelclub

er ook

I= Iedereen kan er lol maken
R = Rupsje ribbel is ook van de partij
O = Onderweg naar het kamp gezellig babbelen in de trein
van Tom Lecluyse: tito’s

Op onderstaande data is er (zonder tegenbericht) chirowerking:
18 / 04 / 2010
02 / 05 / 2010
06 / 06 / 2010

25 / 04 / 2010
09 / 05 / 2010
13 / 06 / 2010

16 / 05 / 2010
20 / 06 / 2010

30 / 05 / 2010
27 / 06 / 2010

Kalender:
DATUM
Vr‐zo 2‐3‐4 april 2010
zondag 4 april 2010
Ma‐wo 5‐6‐7 april 2010
zaterdag 10 april 2010
zondag 11 april 2010
Vr‐zo 16‐17‐18 april 2010
zaterdag 8 mei 2010
zondag 23 mei 2010
zondag 27 juni 2010
maandag 28 juni 2010
zaterdag 10 juli 2010
zondag 18 juli 2010
woensdag 21 juli 2010
zaterdag 24 juli 2010

ACTIVITEIT
Ketiweekend
Geen chiro (Pasen)
Rakwiweekend
groepsfeest chiro Stine
eetfestijn chiro Stine
Zwoeberweekend, Tito/Keti‐en Aspigewestweekend
dropping
Geen chiro (Pinksteren)
laatste chirowerking
start huisbezoeken kamp 2010
daguitstap
Chiromis
vertrek chirokamp ‘Sloerodoe’ Bocholt
bezoekdag chirokamp + aankomst Zwoebers

21/07/2011 ‐ 31/07/2011
23/07/2012 ‐ 02/08/2012
31/07/2015 ‐ 10/08/2015

chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)
chirokamp: ‘De Boseinder + De Kievit’ Neerpelt
chirokamp: ‘De Driepaal’ Dilsen‐Stokkem

Dropping
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
vreugd!!!
Enkele praktische mededelingen
‐ Data: zaterdag 8 mei 2010
‐ Verzameluur: vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
‐ Verzamelplaats: chirolokalen (Hemelweg 34 Heule)
‐ Vervoer: eigen auto (misschien afspreken / carpooling)
‐ Wandelafstand: ongeveer 9 km
‐ Wandeltijd: ongeveer 3 uur
‐ Deelnameprijs: * individueel: € 4 met bijhorende verrassingen
* gezinskaart: € 13 met bijhorende verrassingen
‐ Kaarten: nu al in voorverkoop bij de leiding of telefonisch bij de leiding. Dus: BESTELLEN MAAR !!!
Enkele nuttige tips
‐ Een paar stevige wandelschoenen, die ZEKER tegen heel wat modder kunnen.
‐ Bij regenweer zijn regenkledij en paraplu sterk aan te raden.
‐ De wandeling is NIET MOGELIJK voor buggy's, rolstoelen en dergelijke.
‐ Een ZAKLAMP is onmisbaar!!!
‐ Reflecterende kledij of attributen verhogen de veiligheid en worden sterk aangeraden.
‐ Schrijfgerief is ABSOLUUT nodig!!!
Verdere info
De familiedropping verloopt dit jaar opnieuw op verplaatsing. Wij geven de mogelijkheid om de
dropping zowel in klaarlichte dag als in schemerlicht / in het donker te wandelen. Om 17.00 uur kunnen
jullie starten met de dropping en dit tot uiterlijk 20.00 uur. Wie na dit afsluituur nog toekomt, kan
helaas niet meer deelnemen aan de dropping. Inschrijven ter plaatse voor de dropping is nog steeds
mogelijk. Het kan heel handig zijn om reeds vooraf groepjes te maken van ongeveer 10 man. Aan de
chirolokalen bekomen jullie een wegbeschrijving aan de hand van een bepaalde droppingtechniek die
jullie leidt naar de eerste post. Aan de hand van een paar nieuwe droppingtechnieken sturen we jullie
op pad voor de rest van de wandeling. Voor zowel de kinderen als voor de volwassenen zorgen we
onderweg voor een aangename doeactiviteit. Tevens houden wij op het
einde van de rit een plaatsje vrij om de dorstige te laven.
Wie er vorig jaar bij was, zal zich zeker nog de ambiance herinneren. Elk
zegge het voort! Wij kunnen helaas op niemand wachten anders valt ons
tijdschema in duigen. We wensen jullie nu reeds een denderende
familiedropping toe!
Groetjes
Didier, Piet, Briek, Hugo, Joost, Koen, Peter en de gehele leiding Chiro Stine Heule

Groepsfeest
Naar jaarlijkse traditie houden wij opnieuw een chirofeest. Op ZATERDAGAVOND 10 APRIL 2010 start
het chirofeest met ons GROEPSFEEST met een optreden van alle afdelingen. Dit gebeuren gaat door in
de zaal van de Broederschool en de toegang is GRATIS. Bijgevolg verwachten wij dan ook veel publiek.
Het hele gebeuren start om 19u30. Iedereen is zeker van harte welkom.

Hespenspit
Op ZONDAG 11 APRIL 2010 bieden wij u ons overheerlijk HESPENSPIT aan. Een gelegenheid om met
familie, vrienden, kennissen, enz. eens gezellig uit eten te gaan (joepie, mama of papa hoeft niet te
koken !!!) en op je gemakjes wat te zitten palaveren. Wij verwelkomen u vanaf 11.00 UUR met een
aperitiefje 'à la Chiro Stine' om daarna gezellig te tafelen.
Wij bieden u opnieuw 3 menu’s aan:
Een volwassen menu (frieten + hesp + groenten) aan € 9.
Een vegetarisch menu (frieten + vleesvervanger + groenten) aan € 9.
Een kindermenu (‐12 jaar) (frieten + hesp + groenten) aan € 5.
Een kindermenu (‐12 jaar) (frieten + vleesvervanger + groenten) aan € 5.
Het hele gebeuren vindt plaats in de BROEDERSCHOOL, SCHOOLSTRAAT 2 te HEULE.
Kaarten voor dit hespenspit kunt u ENKEL en alleen in VOORVERKOOP bekomen bij de leiding op
volgende data:
ZONDAG 21 MAART 2010 van 13.30 uur tot 14.00 uur.
ZONDAG 28 MAART 2010 van 13.30 uur tot 14.00 uur.
Er kunnen ook telefonisch kaarten besteld worden op het nummer 0486/97 10 33 (Anneleen) of 0484/
61 73 37 (Eline) of 0484/49 86 28 (Emmeline) en dit uiterlijk tot maandag 5 april.
Op zaterdag 10 april 2009 en zondag 11 april 2009 kunt u GEEN kaarten meer aankopen.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen om u op
deze dagen te mogen verwelkomen.
Op deze wijze toont u enigszins uw interesse en
steun voor CHIRO STINE,
waarvoor wij u bij voorbaat van harte danken.
De leiding

Herhaling kan nooit kwaad. Met dit motto zetten we ook in deze flits graag de volgende weetjes nog
eens op een rij:

Teruggave ziekenfonds
Sommige ziekenfondsen voorzien een teruggave van een deel van de inschrijvingsprijs voor een
chiroweekend of kamp. Dit attest of bewijs dient u wel nog steeds zelf aan te vragen bij uw
ziekenfonds. Pas dan kunnen wij het formulier invullen. Een aan te raden tip: probeer zoveel mogelijk
betalingen (weekend + bivak) te verrichten via overschrijving (464‐5166331‐67).
Op die manier heeft u steeds een bewijs achter de hand.

Vieruurtjeskaart
Voor de drie jongste afdelingen (zwoebers, speelclub en rakwi’s) is een vieruurtje voorzien.
Dit houdt een koek en een drankje in.
Hiervoor dient een vieruurtjeskaart gekocht te worden bij de leiding van uw kind.
Deze kost €3 en is goed voor 10 keer 1 koekje of 10 keer 1 drankje of 5 keer 1 koekje + 1 drankje.

Speelbonnen
De speelbon is een voucher die door Team Jeugd (Stad
Kortrijk) werd ontwikkeld om minder bedeelde kinderen
en jongeren gemakkelijker te laten deelnemen aan het
jeugdwerk. Tegelijkertijd is de speelbon ook een leuke
cadeautip voor alle Kortrijkse kinderen die te koop is in het
JOC. De speelbon heeft een waarde van 1 euro en het is de
bedoeling om hem in het hele jeugdwerk inzetbaar te
maken. Voor alle duidelijkheid: een speelbon ziet er zo (zie
foto) uit maar verandert elk jaar van kleur:
Voor verdere info kunt u steeds terecht bij het JOC, de leiding of VB’s.

Terugblik op een chirofuif : Blackout was een overrompelend
succes
Het zit er weer op! Om jullie nog even te laten nagenieten van de vorige
editie kunnen jullie op onze facebookpagina terecht voor een aantal foto's,
en filmpjes. Langs deze weg willen we ook onze extra sponsors bedanken!
Veel plezier ermee en tot snel!
Groeten,
Blackout Crew

Chiro St. Michiel, jeugdatelier, koken!
Bij ons zit Ronny Rogolle aan tafel. Sinds vorig
jaar nieuwkomer bij onze kookploeg. Wie is hij,
wat doet hij en wat drijft hem. We gaan dieper
in op de mens Ronny Rogolle.
INTERVIEW
Kuurne | Druk aan het werken in het jeugdatelier te
kuurne ontmoeten we Ronny. Zoals altijd wenst hij
ons van harte welkom en biedt hij ons een drankje en
een hapje aan.
Goeienmiddag Ronny, een echte ezel uit Kuurne. Woon
je al je ganse leven in de ezelstad?
Ik ben geboren in Lendelede maar heb mijn
kleuterschool gedaan in Hulste en toen ik 7 jaar was, zijn
we naar Kuurne komen wonen. Een buurjongen waarmee
ik dan van school naar huis reed, ging naar de Chiro. Maar
ik wist nog niet eens wat dat was. Op een dag vroeg hij:
“ga je mee”, en zo geschiede.
En zo ging kleine Ronny dus naar de Chiro, tot zijn 27ste
hebben we ons als goed geïnformeerde journalisten
laten vertellen.
Jawel, ik ben 20 jaar bij Chiro St. Michiel geweest in
Kuurne, waarvan 9 jaar als leider. Toen ik in de Chiro
kwam dan hadden de afdelingen nog totaal andere
namen. Dat waren dan Jongknapen , Burchtknapen,
Knapen, Kerels en Aspiranten. Een tijd later zij de drie
jongste afdelingen veranderd naar Speelclub Rakkers en
Toppers. In die tijd was dat dus ook nog niet gemengd.
Zelf was je dus jarenlang actief bij de Chiro. Is er een
afdeling waarmee je een speciale band hebt?
Ik heb indertijd alle afdelingen gedaan: van de speelclub
tot aspiranten. Bij de aspiranten bijvoorbeeld was dat
maar als vervanging tijdens de examens van hun leider,
maar telkens ben ik terug bij de Rakkers terecht
gekomen. Daar had ik ergens mijn hart verloren.
Hoe ben je uiteindelijk bij ons, Chiro Stine terecht
gekomen?
Een goede 10 jaar geleden komt er een klein manneke
uit heule naar kuurne in het jeugdatelier. Dat klein
manneke groeide op en bleef naar het jeugdatelier komen
en op zeker moment vertelt hij mij dat hij in de chiro zit
en zoals je in voorgaande kunt lezen interesseerde mij dat
wel. Dat klein manneke, ondertussen een behoorlijke
vent geworden, dat is Dries Callens en hij is in het

jeugdatelier gebleven tot aan zijn 18 jaar. Zo vroeg hij mij
wel eens om het een of het ander te maken voor zijne
chiro en op die manier heb ik eigenlijk chiro Stine leren
kennen. Toen hij mij verleden jaar vroeg of ik eens wilde
meegaan op kamp om te koken heb ik niet lang moeten
nadenken. Toen ik het vertelde aan tante Kolje zei die“ge
zijt zot” maar ja zot zijn doet geen zeer.
Dat is waar. Anders ging Jordy Logie al veel zeer gehad
hebben. Nu iets anders, wat is je het meest bijgebleven
van je eerste kamp als kookouder bij ons?
Het is helemaal anders dan in mijn tijd. Bij ons kwam
de leiding ‘s avonds een pintje drinken of een babbeltje
slaan in de keuken. Een leidingstent dat bestond niet,
hoogstens een materiaaltent. Ik herinner mij nog dat we
op kampverkenning er altijd op letten dat de keuken
groot genoeg was. Toen waren de koks in feite ook een
beetje de VB’s want behalve de proost was er niemand
anders mee. Een feit is dat ik me heb gejeunt en zo ben ik
er dit jaar opnieuw bij.
Waar heb je de passie voor het koken gehaald? Als man
is het niet altijd evident om een keukenprins te zijn en
de knepen van het vak te kennen. Zoals een oud
spreekwoord zegt: ‘We kunnen niet allemaal nen Brulez
zijn in de keuken!’
Ik ben thuis de 2de van 6 kinderen en in die tijd was
ons moeder regelmatig ziek en moesten wij wel eens zelf
ons potje koken. Ik heb daar altijd plezier in gehad. Er was
zelfs een tijd dat mijn broers enkel soep wilden eten als ik
ze had klaargemaakt. Op die manier ben ik dan bij ons, bij
Chiro Kierewiet van Kuurne meegegaan op kamp om te
koken. Ik was dan zelf nog leider in kuurne bij chiro st
Michiel (toen nog jongenschiro). Op bivak met kierewiet
was dat altijd samen met Nicolle Deneckere en zij heeft
twee broers die witte pater en missionaris zijn in afrika.
De jongste, pater Jo, was een tijd verantwoordelijk voor
missio jeugdwerking in de blauwe torre in Varsenare.

Daar hadden ze de gewoonte om tijdens de
missiokampen (3x per jaar) een traiteur te laten komen
met het eten voor die gasten en dat viel nogal duur uit
Pater Jo vroeg aan zijn zus “ Kolje zouden jij en Ronny dat
ne keer willen doen, en ja we hebben het wel 10 jaar
gedaan. Tante Kolje (koosnaam voor Nicolle) is
ondertussen al 74 jaar. Ondertussen ben ik zelf ook al 14
jaar de kok op weekend van Moeder Ezel , onze
studentenclub hier in Kuurne. Dat doe ik op mijn eentje
voor zo’n 30 a 40 man, maar het is maar 2
overnachtingen. En als studenten feesten dan kun je niet
slapen, ik toch niet. Het zit zo: als je dat graag doet dan
lukt alles, of toch bijna alles.
Wat is voor u het ideale kampgerecht dat zeker niet mag
ontbreken?
W.A.P. moet er zeker bij zijn maar stoofvlees met
frietjes lust ook iedereen!
Bent u voorstander van een fruitmaaltijd of een
frituurmaaltijd?
Ik vind een fruitmaaltijd geen slecht idee en het zal wel
gezond zijn ook maar ik vraag mij af of je daarmee een
buikje kunt vullen. Een frituurmaaltijd, als dat bij frietjes
met een of ander stuk vlees hoort (lees: frikandel) is dat
geen probleem. Maar ik denk dat een frituurmaaltijd
nogal vettig zal zijn en dat is dan weer niet goed voor de
cholesterol.

Naast koken, is er nog tijd voor andere hobby’s?
Je neemt de Dikke van Daele en je zoekt naar creatieve
handenarbeid. Alles wat je daar vind en in mijn
mogelijkheden ligt, hoort ergens bij mijn hobby’s. Je zult
wel weten dat bergbeklimmen daar niet bij hoort maar
van kantklossen over boetseren naar
tyfanie
glasbewerking en zijdeschilderen. Heb je een kaars nodig,
dan roep je maar. Voor wie het nog niet mocht weten: de
grote kaarsen die de laatste 4a5 jaar mee zijn op kamp
zijn van mijn hand.
Naast je toewijding aan Chiro Stine zet je je nog in voor
enkele andere jeugdverenigingen. Wie kan er zoal op je
goede zorg rekenen?
Ik ben 21 jaar geleden op pensioen gezet bij de
spoorwegen en zo heb ik een boel vrije tijd. En vrije tijd
moet je benutten zo ben ik dan al 20 jaar medewerker in
het kuurns jeugdatelier waar wij kinderen van het 3de
kleuter tot het 6de leerjaar alle vormen van creativiteit
aan leren. Ik ben ook al 14 jaar peter van moeder ezel
maar dat is voor mij een niet zo drukke bedoening.
Bedankt Ronny voor de leuke babbel en tot op kamp!
(Red.: T.B. & S.D.)

Website Chiro Stine : www.chirostine.be
Groepsleiding : Eline SOENENS & Daan LIETAERT
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