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Beste kinderen, adolescenten en ouders,
In deze Paasflits pakken we alweer uit met een heleboel artikels! Wat
volgt is hoogstwaarschijnlijk kwaliteitsvolle lectuur!
Met de pannekoekenverkoop, fuif en een zeer geslaagde dropping
achter de rug, kijken we alvast uit naar het komende groepsfeest met
traditioneel bijkomend het hespenspit. Dit op 14 & 15 april.
Tal van deze activiteiten zouden zonder jullie allemaal op zich niet
veel betekenen, vandaar een extra woordje van dank aan jullie, die
het slagen van dergelijke activiteiten mogelijk maken!
Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te
doen voor het komende kamp. Daar er zich op de kampplaats geen
grote refterzaal bevindt, zijn we op zoek naar een tent in de aard van
de tent zoals vorig jaar, deze is helaas niet beschikbaar. Indien je weet
hebt van dergelijke tent , meld dit dan graag aan iemand van de
leidingsploeg. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet.

Dag lieve Zwoebersloebertjes
Het is weer zover! Jullie deugnieten van een
leiding hebben weer zin om een klein, leuk
superformidabel en een fantakolosachtig tekstje
te schrijven voor jullie. We hebben al heel wat
gedaan en er staat nog veel te doen op onze
zwoeberagenda voor jullie.
In de vakantie, wanneer die huppelende klokken, die bimbambeieren en de
paashaas komen, hebben we 2 toffe dingen staan: de zaterdag is het
groepsfeest waar we zingen, springen, dansen en nog veel meer op een
podium voor jullie mama's, papa's, oma's, opa's, zussen, broers,... Het thema
is ‘old school’. Dat is Engels voor oude school zoals leider Wannes altijd zegt.
Na deze act mogen jullie in jullie bedje kruipen en dromen dat je de zondag
een heerlijk bordje hesp met frietjes mag komen eten. Mmmmmmmm, het
water loopt ons al in de mond. Daarna is het nog enkele keren slapen
vooraleer we massaal vertrekken op ons Galaxypark zwoeberweekend. Geen
paniek als we nog niet bij jullie thuis gekomen zijn. We zijn op komst, dus zet
jullie deur maar open, je leiding zal dan zeker langskomen. Droom nu maar
hoe jij je gaat verkleden om mee te gaan op weekend. Genoeg gepraat over
al die leuke dingen. Het is tijd om
nog wat werking te maken voor de
supermegaübercoole zondagen die
nog moeten volgen.
Tot volgende week zwoebers!!
Jullie toffe leiding allemaal met een Y

Freddy, Eddy , Teddy, bitchy en
betsy
(simon, jorki, wannes, annelore en ietse)

Allerbeste speelclubbers
We kunnen het niet geloven maar we zijn al over de helft van het werkjaar.
De tijd vliegt echt als het leuk is, vinden jullie ook niet?
Nuja, we hebben al heel wat plezier gemaakt samen maar er staan ons nog een
hoop leuke dingen te wachten.
Zo is er het groepsfeest. Het zou leuk zijn als jullie allemaal aanwezig kunnen zijn op
de repetities en op het groepsfeest zelf.
Maar wees gerust, wie niet kan komen kan nog altijd mee gaan op kamp!
Maar voor dat kamp er is moeten we wel nog een hele boel nachten slapen.
Reken het zelf maar eens uit als je weet dat we op 23 juli vertrekken.
Voor de mensen die nieuw zijn in de Chiro, je zal er geen spijt van hebben als je mee
gaat. Vraag maar aan de rest die wel al eens mee ging.
We zullen er alvast een lap op geven wanneer we elkaar opnieuw terug zien op
zondag! 

Zalig pasen!

Groetjes, jullie leiding!

Yooowww Rakwi’s !!!
Ondertussen zijn we al een heel eindje verder in het jaar. We hebben natuurlijk al hele toffe dagen
meegemaakt, en er zullen er nog veel leuke dagen bij komen ! Daaronder natuurlijk ons SUPER
MEGASJIEK BEESTACHTIGE RAKWI WEEKEND dat er aan komt ( 27 – 29 april). Meer info komt er aan
samen met onze lieve paashaas. Maar voor we op weekend vertrekken, hebben we natuurlijk ook
nog het groepsfeest. -> heb je ideetjes hieromtrent, mag je die altijd naar ons sturen. En natuurlijk
mag je het hespenspit niet missen: WE WILL BE THERE !
 Gelukkig maar voor jullie bestaat er ook nog zo iets als paasvakantie om tijdens deze drukke
periode ook nog een beetje te ontspannen. Voor de mama’s en papa’s van onze rakwi’s geldt
natuurlijk wat anders ; soigneer ze maar keer goed, want dat verdienen ze wel :D .
Voor de creatievelingen onder ons die nog een beetje tijd over hebben : hier heb je nog een leuke
kleurplaat 

Ook dit nog, aan allen die binnenkort hun plechtige communie doen -> alvast proficiat !!! Aan allen
die hun plechtige communie niet doen -> ook een dikke proficiat !! Maak er alvast een leuke dag van.
We hopen dat we jullie dit jaar nog veel mogen zien, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde !
Tot de volgende ,
Groetjes de leiding

HELLO HELLO HELLO TITO'S

Jullie vragen zich nu waarschijnlijk wel af wat deze foto te betekenen heeft.
a) Planeet mars waar ze op aan het bouwen zijn.
b) Gio die zijn tuin aan het verbouwen is.
c) Een voorsmaakje van jullie machtige sjieke weekendplaats!!!!!
Wel, ik kan jullie al iets kleins verklappen, namelijk dat Gio zijn tuin niet aan het
verbouwen is.
Bij deze willen we jullie ook nog even meedelen dat er een paar zeer belangrijke
datums dicht in de buurt aan het komen zijn:
14 & 15 april jullie groepsfeest en hespenspit NOMNOM!
27, 28 en 29 april jaja jullie weekend in Kachtem komt er aan en misschien
wordt het geheim van de malen X, plusjes + en de sterretjes * wel ontrafeld.
Moehahaha!! Laten we hopen op een supermooi weertje.
23 juli- 2 augustus het kamp in Neerpelt!!
Jaja gastjes en weten dat we al over de helft zitten van ons werkjaar :). Maar we
kunnen toch wel vaststellen dat het tot nu toe niet beter kon geweest zijn! Laten we
toch al een beetje naar het einde verlangen namelijk ons kamp in Neerpelt woehoee!
Groetjes xjes, plusjes en sterretjes!!!

de titoleiding

Dearest Keti’s,
We hopen dat jullie een goed Nieuwjaar hebben gehad, vele cadeautjes en vele centjes zijn altijd
plezant! In januari was het wat kouder en leider Jan had iets langer examens , de rest kon gelukkig
wel altijd present zijn (ps: hij is voor alles geslaagd).
Februari daarentegen begon spetterend met een zot keti-weekend in putje winter. De varkens onder
en naast ons gaven gelukkig dat beetje warmte om ons staand te houden. En dankzij de goede
zorgen van Philippe en Tittn konden we telkens de dag doorkomen. Veel activiteiten waren er niet,
maar het vuur was des te aangenamer. De warme chocomelk deed deugd en de simpele spelletjes
smaakten niet altijd even aangenaam  (zie azijn, koffie etc). Toch zijn wij als leiding trots op jullie,
er was ondanks de kou weinig geklaag, maar veel vriendenvreugde!
Verder in februari was het carnaval waar wij prominent aanwezig waren. Sommigen met masker,
anderen compleet marginaal. Hopelijk geven ze volgend jaar wel betere spekken, want ze waren niet
te vreten.
Maart zorgde voor het eerste zonnetje en tegelijk de eerste kwaaltjes. Vele keti’s klaagden van pijn
aan de maag en rare geurtjes uit de haardos. Wij als leiding keken lijdzaam toe en slaagden er niet in
jullie te troosten. Zelfs na de leuke trucjes en de lekkere, bijpassende beloning bleven de droevige
hondenogen ons aankijken. Ruben werd zelf tot melkkoning gedoopt en iedereen stond erbij en keek
ernaar.
De vieruurtjes staan erom gekend steeds decadent te zijn, maar met 5 leden 6 pakken koeken,
frieten en pizza op te eten is teveel van het goeie  en dan maar klagen over pijn aan de buik…
Maar maart kent ook zijn droevige kanten… Pieter verrekt zijn ligamenten in zijn enkel en moet
enkele weken met een gips rondlopen, Eva steekt een bizarre stoot uit en belandt op de spoed met
een gebroken kaak (veel beterschap gewenst trouwens!!)..
Wat staat er nu nog op het programma?
Allereerst is er het groepsfeest (thema oldschool) en de bekende, beruchte 24u. Wij gaan hierbij
zotte toeren uithalen om de beste prestatie neer te zetten, de aspi’s verslaan we sowieso.
Na de paasvakantie volgt het gewestweekend, hopelijk is iedereen al ingeschreven.
Ook hebben wij als leiding nog superextreemtoffe werkingen in petto, zorg dat je aanwezig bent!
Tot dan!
Jullie leiding,

Matthijs

Pieter

Jan

Eva

Heeeeeeeeeeeeeeyyy liefste aspi's van ons.
Ja hoor, hier zijn we terug en dit keer met de paasflits.
Hopelijk zijn al degene die paasexamens hadden er mooi door, zodat we trots kunnen zijn op
jullie. Want voor degene die het nog niet beseffen ( neen Niels, geen verwijt naar jou toe!), er
komen duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuzzzddd activiteiten op ons af.
Zo hebben we bijna onze bjistige 24uren, ons Gewestweekend, ons eigen weekend,
voorkamp, kamp zelf.
Nu we het toch even hebben over ons eigen weekend, vergeet niet dat we jullie verwachten
als edele jonkvrouwen en knappe prinsen (you go Jelle!).
Haal het beste maar uit de kast hoor dames en heren.
Aarzel dan ook geen seconde om deze coole tekening hier beneden in te kleuren en maak kans
op een mooie prijs. Deze prijs is immers beter dan een kus van onze dappere prins DAAN!
En geef toe, wie zou dat niet willen? ;-)
Ook willen we jullie nog eens bedanken voor jullie zalige inzet tijdens de fuif. We zijn blij dat
we op jullie konden rekenen.

Jaja, je hoort het goed .. we zijn blij met zo'n sjieke bende (ke).
Maar we zullen weldra onze kitten spannen & de Keti's een poepje laten ruiken op de 24uren.
( Stel ons dus niet teleur é gasten!)Want we hebben ons al bewezen dat we makkelijker een
spel snappen dan bepaalde blauwerds onder ons ;-) ! (GNIFFEL GNIFFEL).
Kheb hier blijkbaar weel veel gezeverd, maar ik ben wel ten eind.
Lieve aspi's , we laten jullie, maar zullen jullie nooit verlaten!! Gegroet, Daan, Gust & Saïn.

Wist je dat…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Er eigenlijk geen ham zit in een hamburger?
Er meer dan 20.000 merken bier zijn?
Je met je tong niet al je tanden kan aanraken?
Een vers ei in water zinkt en een slecht ei blijft drijven?
Je ongeveer 15.000 keer knippert per dag?
De scheve toren van pizza zelf al scheef gebouwd was?
Het varken het beschouwd wordt als het 4de slimste dier?
Varkens maar 2 keer voorkomen in de bijbel?
Schapen 45 keer vermeld worden en geiten 88 keer?
velen van jullie nummer 3 hebben geprobeerd?
je nu ontdekt dat 3 een leugen is?
jullie nu aan het lachen zijn en jullie wat idioot voelen?
Het meest vermelde dier in de bijbel de leeuw is met 89 vermeldingen?
Dat een haai je zelf al lopend in zou kunnen halen?
Ik daar mee niet bedoel dat een haai kan lopen?
Een haai kan 70 km/u zwemmen terwijl een mens ongeveer 35km/u kan lopen?
mannen gemiddeld 40 haren per dag verliezen en vrouwen 70?
er toch meer kale mannen dan vrouwen zijn?
de hik gemiddeld 5 min. Duurt?
Leonardo Da Vinci volgens de geruchten kon tekenen terwijl hij aan het
schrijven was?
L. Da Vinci waarschijnlijk een sterk vrouwelijk gen had ?
Golf de enige sport is die ze al hebben gespeeld op de maandag?
een voetbal bestaat uit 32 leren stukken?
een voetbal samenhangt met 642 hechtingen?
de engelse zin “the quick brown fox jumps over the lazy dog” alle letters van
het alfabet bevat?
dit weer het einde is van de wist je datjes?
we hier met 2 leiding afwisselend aan werken?
We anders niet genoeg inspiratie hebben?

Data Chirojaar 2011-2012
Zondag 1 april
Zaterdag 14 april
Zondag 15 april
20-22 april
27-29 april
27-29 april
27-29 april
27-29 april

paasflits
groepsfeest + begin 24-uurs
hespespit + einde 24-uurs
zwoeber-weekend
rakwi-weekend
tito-weekend
keti-gewestweekend
aspi-gewestweekend

4-6 mei

aspi-weekend

Zondag 24 juni

laatste werking :’( + eindflits

Zaterdag 7 juli
Zondag 15 juli
Maandag 23 juli
Zaterdag 28 juli

daguitstap
kampmis
vertrek kamp
bezoekdag

Donderdag 2 augustus

terugkeer kamp

Geen chiro 
Zondag 8 april
Zondag 15 april
Zondag 27 mei

Op de koffie met … Pe!
Dag Pé, wij zijn blij jou te verwelkomen als onze nieuwe VB! Wij zijn met de leiding alvast
super blij. En via dit interview willen we iedereen jou nog beter laten kennen.
1. Wat trok je aan om als volwassen begeleider in onze Chiro te stappen?
Van mijn 5° tot mijn 18° was ik lid van Chiro Tjsoef in Heule-Watermolen.
Chiro is een jaar lang uitkijken naar zondag: samen met vrienden, neven en zussen gingen we
elke zondag door weer en wind naar de Chiro. Maar nog meer is het een jaar uitkijken naar
het kamp, de apotheose van een Chirojaar.
Een avontuur zoals er geen ander bestaat. Met de hele bende op kamp, van klein tot groot, een
toffe leidingsbende, een enthousiaste kookploeg en natuurlijk niet te vergeten de
onvergetelijke VB(‘s).
Ik kende er al enkele van de leiding en toen Jasper startte in de Chiro vond ik dat natuurlijk
fantastisch. Herinneringen komen terug boven.
Mijn Chiro tijd was fantastisch en daarom zag ik het onmiddellijk zitten om terug zelf aan het
Chiro leven te beginnen al is het vanuit een andere richting. De grote leidingsgroep
ondersteunen en wat richting geven bij alle verschillende activiteiten. Een uitdaging die ik
heel graag aanga.
Ik heb al gemerkt dat jullie leidingsbende goed samenhangt al zijn jullie dit jaar met 27, de
sfeer zit er meestal wel goed in .
2. Zelf ben je ook altijd lid geweest van de Chiro. Wat zijn jou beste herinneringen die je
nog hebt?
Natuurlijk zijn er heel veel leuke herinneringen aan mijn Chiro verleden. Maar wat me het
meeste bijblijft is met de fiets op kamp vertrekken. Een leuke, maar ook soms wel lastige
tocht. De laatste nacht sliepen we onder de blote hemel in een zanderig gebied, zeg maar de
duinen van Limburg.
Midden in de nacht werden we wakker van geritsel… Mannen in camouflage kostuum,
helmen met takken en twijgen op en het geweer over de schouder slopen plat over de grond
tussen ons door. Daarna het gedreun van een tank op enkele meters van ons. Eerst dachten we
dat WOIII begonnen was, maar dan kwam een van die mannen naar ons toe om uit te leggen
dat we eigenlijk aan de ingang van een militair domein zaten en dat er die nacht een oefening
op het programma stond.
We mochten gerust blijven liggen en hoefden geen schrik te hebben, ze zouden niet met
scherp schieten. Het schieten gebeurde iets verder, maar veel hebben we die nacht niet meer
geslapen…
3. Het kamp begint stilaan te naderen, was je zelf ook een kampbeest?
Ik was een ongelooflijk kampbeest! Wat is er leuker dan op kamp gaan? Geen ouders, leuke
activiteiten samen met je vrienden. Dagtochten, ‘vuile’spelletjes, tweedaagse, omgekeerde
dag, …, kampvuur. Een voor een onvergetelijke momenten!
Ik kijk nu al uit naar mijn eerst kamp als VB.

4. Je oudste zoon is een trotse Zwoeber. De jongste zoon moet nog een jaartje wachten.
Ziet hij het zitten volgend jaar?
Hij is nu elke zondag boos omdat hij nog niet mee mag naar de Chiro.
Enkele weken terug was het een prachtige zondag middag. Hij wou naar de TV kijken. Ik zeg
tegen hem: “Waarom kom je niet een beetje buiten spelen?” Zijn antwoord: “In de Chiro zou
ik nu buiten spelen en nu ben ik alleen thuis, dus blijf ik binnen!”
Ik ben er zeker van dat hij al uitkijkt naar zijn eerste Chirodag.
5. Als slot hebben we nog 1 vraag: wat is je wens naar al onze flitslezers toe?
Mijn wens voor alle flitslezers is dat ze allemaal mogen genieten van superformidastische
Chiroactiviteiten en vooral bij goed weer. Tot nu toe hebben we al bijna iedere zondag geluk
gehad en hopelijk zet deze trend zich voort.
Dank je P.etra voor het interview en we hopen dat we nog lang met jou mogen
samenwerken in de Chiro.
Groetjes, de chiroleiding
Graag gedaan en tot zondag,
Pé 

Informatie
Groepsfeest
De paasvakantie nadert met rasse schreden, en ook hier blijft de chiro actief. Het is namelijk
zo dat in het laatste weekend een spetterende show wordt gegeven. Willen jullie uw kind en
anderen aan het werk zien op het podium? Kom dan zeker af naar de Broederschool op
zaterdag 14 april. Het start om 20u, wees dus zeker op tijd. Inkom is gratis dus je hebt geen
excuus om neen te zeggen! Blaadjes met de uren waarop iedere afdeling mag repeteren
volgen later.
Groetjes,
De leiding.

24u
Tijdens het groepsfeest strijden aspi’s en keti’s tegen elkaar op een sportieve en ludieke
wijze om in 24u het meeste punten te halen. We starten rond de middag de zaterdag en
eindigen de zondag, ook rond de middag. Om te weten wat wij precies zullen doen,
verwachten wij jullie als fervente supporter! (tip: de keti’s zullen winnen) Sponsoren is
steeds toegelaten en de opbrengst gaat rechtstreeks naar het goede doel: het kamp!
Groetjes,
Keti- en aspileiding en leden!

Hespenspit
De ene dag groepsfeest, de volgende dag hespenspit. Zondag 15 april verwachten wij jullie
om een hapje te komen eten en te drinken aan democratische prijzen! Eten wordt
geserveerd vanaf 11u30. Ook vegetarische menu’s zijn te verkrijgen. Wie vroeg genoeg komt
kan het spannende einde van de 24u nog beleven.
Hopelijk tot dan
De leiding.

De historie van de frieten in de chiro
Het begon allemaal op kamp toen onze schoolmeester hugo de dagmenu in verschillende,
kleuren, vormen,... op een krijtbord schreef zodat iedereen wist wat het was voor te eten
zonder te zagen bij de kookploeg. wanneer het de dag was van frietjes had meester hugo er
niets beter op gevonden in plaats van frietjes op het bord te schrijven, er CV'tjes van te
maken. Je kent het wel die lekkere gele stokjes zoals die van mcaine maar dan nog veel
lekkerder gebakken door onze enige echte frietjesbakker cv. Hij heeft ze jaren gebakken en
niemand die erover begon te kakken want iedereen smulde ervan tot te laatste friet. Dat was
buiten heer Brules gerekend! Hij die voor de zware taak stond de 5de maaltijd nieuw leven in
te blazen, had zijn eigen frietpot mee op kamp en begon te concurreren met cv. Brulez haalde
alles uit zijn torso maar kon niet tippen aan de CV'tjes. Dan maar over een andere boeg
gooien. Dus ging Brulez na zijn studies op zoek naar werk. Dat vond hij in onze vertrouwde
winkelketen de aldi waar hij alle prijzen kende en producten wist liggen uit het hoofd. Zo
ontdekte Brulez het gamma frituur grief van de aldi. Hij dacht bij zichzelf, haha cv, daar kan
je niet aan tippen. Bij het volgende kamp had Brulez een hele zak frietgrief mee om zijn eer
als frietpotking te versterken. Hij had partysnack's, loempia's, frieten, frikandellen,
kipnuggets, alle soorten kroketten,... mee en maakte elke avond iets anders om variatie te
voorzien in de 5de maaltijd. Ja hoor Brulez scoorde met zijn frietdingen bij de venten, want
niets beters dan iets vettigs achter een dag werking geven op kamp. Hij paste ieder jaar zijn
gamma aan zodat variatie zijn troef was. Maar ja, aan ieder mooi liedje komt een einde en
brulez stopte zijn carrière in de chiro en moest een vervanger zoeken om zijn taak over te
nemen. Na vele proeven te laten uitvoeren gaf hij op kamp de fakkel door aan Sam die
plechtig zweerde dat hij deze trend ging verder zetten.
Na de eerste leidingsactiviteit vroeg Brulez aan verschillende hoe het was met de frietpot. Ze
zeiden allemaal hetzelfde: dat ze Brulez misten voor zijn frietgedoe want dat Sam de frietpot
niet serieus nam. De frietpot ging er zelf aan kapot door niet gebruikt te worden. Maar wat is
de Brulezhistorie zonder frietpot? Niets, dus kochten ze een nieuwe frietpot genaamd Brulez.
Het jaar verloopt met af en toe een friet uurtje tot we weer aan het kamp komen. Alles was
mooi ingeladen en gelost en terwijl Sam gaan eten was, had brulez er niets beters op
gevonden dan de frietpot te verstoppen als wraak omdat Sam zijn taak niet serieus nam. Hij
liet natuurlijk een hint achter en een paar verantwoordelijke die wisten waar hij was. Die
nacht stond heel de kampplaats in rep en roer want de frietpot was verdwenen en de hint was
niet duidelijk. Zelfs hulplijnen als telefoneren hielp niet. Na een bewogen nacht zonder
frieterie en veel boze gezichten wisten ze de verstopplaats te vinden. Brulez en partners
hebben het betaald gekregen maar hebben ook compensaties gegeven.
Zo dat is ongeveer de historie van de frieten binnen de chiro.
Het enige wat nu rest is Brulez zijn droom om frituur Travers over te nemen en zo in de
voetsporen te stappen van zijn grote frietidool Conny
met frietelijke groeten, de lustige schrijver
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8501 Heule
Gsm:0473512326
thuis:056355734
eva_sprietje@hotmail.com

Tito’s

Melian Vancoillie
Oude Ieperseweg 51,
8501 Heule
Gsm: 0472630532
melian_vancoillie@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

Giovanni Breyne
Warande 1,
8501 Heule
Gsm: 0470352582
Breyne9@hotmail.com
Jan Flamant
Leeuwebekstraat 4,
8501 Bissegem
Gsm: 0496619363
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

Sain Vandecaveye
Jacob vandervaetstraat 73,
8501 Heule
Gsm: 0478414808
thuis: 056372231
sainvandecaveye@hotmail.com
Tom Vandromme
Albrecht Rodenbachlaan 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

