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Beste ouders.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Chiro Stine een daguitstap voor al haar leden, om de Chiroloze
zomer wat draaglijker te maken.
Dit jaar gaan we nog eens naar het zeetje! We hopen natuurlijk dat ook uw zoon en/of dochter erbij
kan zijn en ons zal vergezellen op deze dag vol fun, spel en plezier.
De daguitstap zal doorgaan op zondag 12 juli 2009.
We verwachten jullie om 9.45 uur aan de hoofdingang van het station, in Chiro-uniform uiteraard.
Ook hebben jullie best een rugzak mee met daarin:
-

zonnecrème

-

zwemgerief

-

handdoek

-

een zakcentje (maximum 5 euro)

-

regenkledij indien nodig

-

boterhammekes ofzo voor ’s middags

Om 18.12 uur komen we met de trein terug aan in Kortrijk, we zullen ongeduldig wachten op de
mama’s en papa’s aan de trappenhal aan de voorkant van het station.
De daguitstap kost voor alle leden 7 euro, dit kan (liefst gepast) betaald worden de dag zelf bij het
vertrek ‘s ochtends. U kunt inschrijven door vóór 5 juli 2009 een mailtje te sturen naar
chirostine@hotmail.com met daarin de naam en de afdeling van het/de deelnemende kind(eren).

We kijken er al naar uit en hopen op een talrijke opkomst!
De leiding.

Bij vragen of twijfels:
neem gerust contact op met Isabelle (0497/24.52.64)

Allerliefste zwoebertjes.
Het is bijna vakantie, wiiiiiiiii!!!
Wat gaan jullie allemaal doen in de vakantie? Spelen bij jullie vriendjes? En zwemmen?
Wij, de leiding, gaan ook spelen en zwemmen maar we hebben ook nog iets heel
belangrijks te doen: het superfantastische kamp voorbereiden! Dat wil zeggen dat we
afspreken welke spelletjes we allemaal met jullie zullen spelen en wat we gaan
knutselen met jullie. Daarnaast denken we nog eens na of we een piratenspel, een
sprookjesspel of een bosspel gaan spelen en nog veel meer.
Maar dat is niet alles. Op kamp speelt de leiding ook elke dag een toneeltje voor alle
kindjes en dus maken we ook een toneeltje, zoeken we verkleedkleren en knutselen we
zelfs een echt decor. Allemaal speciaal voor jullie! Dus hopelijk zullen we met veel
zwoebertjes zijn op kamp, hè? Want hoe meer zwoebers, hoe leuker wij dat vinden!
Weten jullie eigenlijk al wat het kampthema is? Het is … Bassie en Adriaan, de vrolijke
clowns! Wat wil dat zeggen: een kampthema? Dat wil zeggen dat we elke dag een
toneeltje spelen over Bassie en Adriaan en dat het eigenlijk zal zijn alsof die twee gekke
clowns vijf dagen lang met ons meegaan op Zwoeberkamp. Dus dat wordt zeker
superleuk! Kennen jullie de filmpjes van Bassie en Adriaan al? Als jullie nog niet weten
wie Bassie en Adriaan precies zijn, kunnen jullie misschien eens aan de mama of papa
vragen om een videootje of dvd’tje van Bassie en Adriaan op te leggen, dan weet je het
meteen. Is dat geen goed idee?
En we hebben nog een extraatje voor jullie: jullie kunnen opnieuw een mooie tekening
inkleuren in geval van slecht weer in de vakantie. Die tekening moet je dan goed
bijhouden want als je ze meebrengt op kamp, kunnen we er ons slaaplokaal mee
opfleuren! Op dit ogenblik hangen daar helemaal nog geen tekeningen en da’s wel een
beetje saai… Willen jullie dat voor ons doen? Dan zou de leiding echt heeeeeeel blij
zijn, hoor!
Nog een heeeeeeeel leuke vakantie gewenst en goede puntjes op de rapporten ook hé.
Hopelijk zien we jullie gauw terug op de daguitstap of op kamp of op allebei natuurlijk!
We missen jullie nu al, hoor!
Veel groetjes van jullie allerliefste leiding, die jullie zo graag ziet ☺
Hanne Loosveld, Daan, Hanne Deprez en Isabelle

Dag beste inwoners van speelclubland
Het werkjaar zit er al weer op: “snif snif”.
Maar dat betekent dat het vakantie is: “joepie”!
Vakantie is:
• lekker lang opblijven;
• gaan spelen bij vriendjes en vriendinnetjes;
• op reis gaan met de mama en de papa;
• ijsjes eten;
• warm weer;
• plezier maken.
Maar vakantie betekent ook Kamp. We hebben onze ronde al gedaan en weten wie er
allemaal meegaat op kamp.
Voor iedereen die meegaat proficiat.
Voor iedereen die niet meegaat … ook proficiat.
We zijn van plan er een supertof mega fantastisch buitengewoon spectaculair kamp van
te maken. Maar ja, dat kan dan ook niet anders met zo’n toffe speelclubbers als jullie
zelf.
Wie niet meegaat niet gevreesd, volgend jaar is er weer chiro en binnenkort is er
daguitstap.
We verwachten iedereen volgend jaar terug op de eerste werking.
Zoals ik al zei, is het bijna daguitstap. De daguitstap is 12 juli. We gaan van de
daguitstap nog eens een spetterende dag maken.
Met allemaal leuke spelletjes.
In naam van de ganse speelclubleiding kan ik zeggen dat we jullie zullen missen: “snif
snif”.
• We gaan jullie geroep missen.
• We gaan jullie creativiteit missen.
• Leidster Melian zal jullie gepest missen (ze vreest wel voor het kamp).
Onze zakdoeken zijn zelf al bijna op (door al dat gesnik) net zoals dit blad bijna ten
einde is.
Het was een leuk werkjaar en als nieuwe leiding (Anneleen, Rüne en Melian) kunnen
we zeggen dat dit een geweldig jaar was. Natuurlijk was dit ook een geweldig jaar voor
leidster Emmeline.
Met veel verdriet en leuke herinneringen sluiten we dit flitsartikel af.
Vriendelijke, zonnige en speelse groeten van jullie leiding.
Anneleen, Emmeline, Melian en Rüne

Hellow rakwi’s!
Tijd voor alweer het laatste flitsartikel van het werkjaar. Terwijl ik aan het genieten ben
van mijn welverdiende vakantie zijn jullie wellicht nog druk bezig met het oplossen van
tientallen aartsmoeilijke proefwerkjes. Bij deze hopen wij, als bezorgde leiding, dat
jullie allemaal een schitterend resultaat neerzetten zodat jullie kunnen genieten van een
spetterende vakantie.
Wat kunnen jullie zoal verwachten van deze vakantie van de chiro? Wel, om te
beginnen is er op zondag 12 juli onze jaarlijkse daguitstap. Verwacht jullie al maar aan
keiharde Chirospelen afgewisseld door verfrissende duiken in een of ander
zwembad/zwemvijver. Voor degenen die niet meekunnen wegens op reis of dergelijke
meer, GEEN NOOD!
Nauwelijks een weekje later, op zondag 19 juli, kunnen jullie immers alweer getuige
zijn van een boeiende chiromis. Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig in chiro-uniform.
Maar jullie zitten wellicht meer te verlangen naar ons bivak. Jawel, op 21 juli
vertrekken we met zijn allen richting het verre Limburg. Oefen alvast maar jullie
Limburgs, want jullie zullen het nodig hebben. Samen met Bassie en Adriaan zullen we
10 dagen knotsgekke spelen en stunts voorschotelen.
En dan is het uiteraard tijd om afscheid van elkaar te nemen. Na het kamp mogen jullie
je dan immers opmaken om nieuwe leidingsmensen te verwelkomen bij jullie groep,
terwijl wij een andere afdeling onder handen nemen (of de chiro verlaten hebben). Jullie
waren alleszins een toffe bende dit werkjaar, hopelijk vallen jullie even goed mee op
kamp!!!
Groetjes,
Jonathan, Eva en Brulez

Dag tito's
of mag ik al iets meer naar de keti's gaan voor sommige? Het jaar zit er spijtig genoeg weeral bijna op.
Hoe kunnen we dit dan beter afsluiten met een kleine terugblik.
− naar de zieke eend die meter Mente nu verzorgt
− Ahmid en Gilbert
− onze nieuwe winkelkar die we in Annelien haar klein van buiten maar groot van binnen
autootje gekregen hebben
− de ruiltocht die we gedaan hebben bij enkele BV's
− het verhaaltje in de flits waar de personages verdacht veel op de tito's geleken
− het spel dat we gespeeld hebben in de sneeuw en dat er plots tito's schuilden voor de sneeuw
− het spel dat we tegen Tjoef gewonnen hebben maar niet tegen hun verlies konden en chiro
Bavikove gingen halen
− ons bouwvakkersweekend waar we met tito's van Tjoef verhaaltjes vertelden
− leider Ruben die niet tegen kriebels kan
− de zoektocht naar leider Jorki die leider Bolo in elkaar had gestoken maar waar ik toch niet
verstopt was
− de politie die bezorgd was om ons wat totaal niet nodig was
− een nieuw werkwoord uitgevonden: yngwien
− de meisjes die beter hun manneke konden staan dan de jongens
− de 1000 lekkere 4-uurtjes
− de gratis cola bij mijn restaurant
− Jorki's auto vol bagage na een beestig weekend
− Bolo's auto vol bagage met Samsonmuziek
− het wit konijn op weekend
− het kuisen van een lokaal dat een zwembad werd
− zoveel mogelijk tito's op een voetbalkotje
− de worsteldag in het park met andere tito’s van de streek
− onze geslaagde tito-optreden op het groepsfeest
− ...
We kunnen nog uren doorgaan maar het was, blijft en is een jaar om niet te vergeten want we sluiten af
met onze daguitstap en ons 10-dagen uitbollenkamp met mss traantjes op het laatste.
Mogen wij, de titoleiding, jullie bedanken voor dit superformiweldig en een fantakolozachtig jaar?
Wij, de 4 musketiers, zullen jullie een waardig einde geven en dus meegaan op kamp is DE boodschap.
Groeten van Bolo, de grappige plaaggeest
Ruben, de eerst jaar kriebelmachien
Annelien, de enige die haar mannetje stond van de 4
Jorki, dien flauwe plezanten die jullie al beu zijn

BEDANKT!!!
Lieve keti’s.
Bedankt voor het machtige jaar met jullie zotte bende! Jullie zijn een voorbeeld voor
alle keti’s van Vlaanderen. Nooit hebben we echt ‘vies’ moeten zijn en we konden
(kunnen) altijd op jullie rekenen. Jullie zijn een (h)echte bende, niet te vermoeien,
ongelofelijk enthousiast, creatief, absurd, gek, … Wij hebben ons rot geamuseerd en
we zijn nog niet met jullie klaar!
Tegen dat je deze flits leest is de laatste werking afgelopen en mag je gerust
beginnen huilen. Wij houden onze zakdoeken klaar en zullen onze schouders
voorzien van kussentjes. Maar omdat we jullie de grote verveling en halfvolle
agenda’s willen besparen hebben we nog enkele activiteiten in petto!
De eerstvolgende ontmoeting zal de heuse vlottentocht zijn! Ik hoor je al luidop
denken: een vlottentocht wat is me dat en hoe saai zal dat niet worden! Geen
paniek, ik leg het even uit… We bouwen (met diegene die goesting hebben en de
rest mag kijken) een immens groot vlot waar minimum 30 man opkan, we nemen
wat peddels, zwembandjes, ballen, frisbees, zonnecrème, binnenbanden van auto’s,
stoelen, zetels, een BBQ en wat (frissen)drank, we verdelen dat over voertuigen,
begeven ons naar het kanaal Bossuit-Kortrijk, laden ons vlot in het water met de
benodigde materialen en beginnen een tochtje op ‘t gemak met voldoende
randanimatie om niet in slaap te vallen (diegene die wel in slaap vallen zullen het
geweten hebben!). Als je dat nog altijd saai vindt, dan mag je altijd thuis blijven en
met je vingers zitten draaien…
Daarna verwachten we jullie of je ouders/buren/vrienden/lief op 8 juli met een
deftige fiets die helemaal tip top in orde staat om 500 km mee te fietsen! Je krijgt
hiervoor tijd van 14u tot 16u in de namiddag natuurlijk. Goed, die 500 km is een klein
beetje overdreven, maar dat je fiets moet in orde zijn is bloedserieus. Als je fiets niet is
nagezien vertrek je gewoonweg niet op voorkamp!
Kort daarna verwachten we jullie op 19 juli vóór de chiromis (uur volgt nog) met een
volgeladen en opgepompte fiets, want na de chiromis en de inzegening vertrekken
wij zowaar op voorkamp!
Zowel op voorkamp als op kamp wacht jullie een onwaarschijnlijk, geschift,
megacool, superdelux programma. Voor de praktische kant komen wij zo vlug
mogelijk jullie lastig vallen aan huis. Als je om een of andere reden niet thuis bent,
laat ons dat weten zodat we niet teveel voor een gesloten deur staan!
Zo, dit flitsartikel zit er bijna op. Ik zal het beginnen afsluiten want jullie weerhouden
mij van de voorbereiding op mijn eindwerkverdediging!
Zonnige groeten van Dries, Eline en Jody

Halloooooo ………….. ASPI’SSSSSSSSS
[Cliché=aan] We zijn ondertussen bijna aan het einde van een schitterend werkjaar gekomen [Ciché
uit] But don’t worry, Be Aspi!!! [cliché=aan] Het is nog niet gedaan!!! [Cliché=uit] Na het meer dan
geslaagde weekend zijn we er rotsvast van overtuigd dat de mooiste Aspi-momenten nog moeten
komen. We kijken dan ook uit naar de verhalen die op kamp voorgelezen zullen worden (rrrrrrrrrrrr
zzzzzzzzzz rrrrrrrrrrrrr zzzzzzzzzzzzzz…)

Momenteel eisen de zware examens echter hun tol en zien we de die-hard aspi’s naar buiten komen.
Een beperkt groepje slaagt erin om de boeken even opzij te schuiven en de leiding te komen
entertainen. Anderen zoeken hun ontspanning wellicht elders en zullen op Phillipe’s vraag: Hoe lang
ist geleden daje … èt? Onmiddellijk antwoorden: vijf minuten geleden. Terwijl jullie aan het studeren
zijn, zijn wij reeds volop het programma voor een schitterend kamp in elkaar aan het knutselen. “Oh
My god” serieus? Natuurlijk!!!
Samen met het naderende einde van het werkjaar volgt voor sommigen onder jullie ook het einde van
jullie carrière als lid en staat een belangrijke beslissing voor de deur. Zo zot worden gelijk een
achterdeur (en bijgevolg jullie leiding dus achterna gaan) of kiezen voor het einde van de chirocarrière
(en een hoop plezier missen). Een moeilijke keuze waarin we jullie graag willen helpen (dwingen zou
wat veel gezegd zijn, maar ‘t zal niet veel schelen). Aangezien we dit op een leuke manier willen doen
zullen we hierrond een leuke activiteit in elkaar knutselen waarop jullie allen welkom zijn!!! Meer
informatie volgt… Voorstellen voor een datum ’s avonds in de vakantie mag altijd doorgemaild
worden!!!
Daarnaast mogen jullie zich ook aan een schitterende daguitstap verwachten! Wat gaan we daar nu
weer doen? Dat gaan jullie wel zien, maar we zullen er in ieder geval op een positieve manier het kot
op stelten zetten! Ge moogt gerust zijn!
[cliché = aan]We duimen voor jullie en hopen dat jullie goede resultaten zullen behalen, zodat jullie
ons massaal kunnen vergezellen op een veelbelovend kamp! [cliché = uit]
Take care or read the flair! De aspileiding!!

OP KAMP !!!!!!!!!!! (een onderschepte brief van Rudike aan zijn ouders)
Lieve mama en papa.
We moeten jullie van onze jeugdleider een brief schrijven, om jullie gerust te stellen, in geval jullie de
overstroming hebben gezien in het nieuws. We stellen het goed. Er is maar één tent weggespoeld en
ook twee slaapzakken. Gelukkig is niemand verdronken. Toen de overstroming gebeurde, waren we
juist op de berg naar Bartje aan het zoeken.
Oh ja, bel je even naar de mama van Bartje om te zeggen dat hij het goed stelt? Hij kan namelijk geen
brief schrijven met zijn twee gebroken armen. Ik heb mogen meerijden in de jeep van de
reddingswerkers. Dat was tof!!! Als het niet zo fel gebliksemd had, zouden we Bartje nooit gevonden
hebben. De jeugdleider was een beetje kwaad op Bartje, omdat hij alleen de bergen in trok zonder het
te zeggen. Hij had het wel gezegd, maar de jeugdleider was toen bezig met de brand te blussen,
misschien heeft hij Bartje daardoor niet gehoord? Wist je dat, als je een gasfles in het vuur gooit, dat
die dan ontploft? Het hout van de bomen was te nat om te branden maar wel één van de tenten en
sommige van onze kleren zijn verbrand. David zal er wel een tijdje raar uitzien, tot zijn haar weer is
bijgegroeid.
Als de jeugdleider de minibus gemaakt krijgt, zijn we zaterdag weer thuis. Het was niet zijn fout dat
we gebotst zijn. Toen we vertrokken, waren de remmen nog heel goed. De jeugdleider zegt dat het
normaal is dat zo'n oude auto soms kapot gaat. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij geen
verzekering kan krijgen. Wij vinden het wel een toffe camionette. De jeugdleider vindt het niet erg als
we hem vuilmaken. Er zijn tien zetels in, maar we kunnen wel met twintig in de auto. We mogen dan
om de beurt op de bergwegen rijden, daar zijn veel bochten, da’s dus wel spannend. Alleen spijtig dat
de politie ons juist tegenhield toen ik aan het rijden was. Hij ging eens met jullie komen praten, zei hij.
Maak jullie niet ongerust, we zijn in goede handen. De jeugdleider is echt een toffe knul. Deze morgen
ging iedereen zwemmen in het meer. Ik mocht niet mee, omdat ik niet kan zwemmen en Bartje kon
ook niet zwemmen met zijn gebroken armen. Maar we mochten wel met de kano's varen, wij met ons
twee. Helemaal tot aan de overkant. Als je in het water kijkt, kun je de bomen zien die door de
overstroming onder water staan.
Onze jeugdleider is niet zo lastig als die andere van vorig jaar. Hij werd zelfs niet kwaad toen we de
zwemvesten vergeten waren. Hij heeft het te druk met het repareren van zijn auto, we laten hem dus
zoveel mogelijk gerust. Oh en weet je wat? We hebben een cursus EHBO gehad. Toen Danny in het
water dook en zich kwetste aan zijn arm, hebben we zelfs geleerd hoe je een tourniquet legt. Dat is een
knoop om grote wonden mee af te binden. Ik heb toen wel moeten overgeven en sommige anderen
ook, maar volgens de jeugdleider is dat omdat we die vieze kip gegeten hebben. Hij zegt dat die
hetzelfde smaakte als het eten in de gevangenis. Ik ben echt blij dat de jeugdleider vrij is gekomen en
dat hij nu met ons op kamp gaat om zijn leven te beteren. Hij zegt dat hij voortaan alles veel beter gaat
doen. Wat is eigenlijk een pedaal-fiel?
Zo, ik ga stoppen met schrijven. Straks gaan we naar de stad om onze brieven te posten en om vaseline
te kopen. Dat dient om spelletjes te spelen, zegt de jeugdleider.
Maak u niet ongerust. We stellen het goed.
Uw Rudike

Wist je dat …
- … het kamp er zit aan te komen?
- … iedereen de laatste maand(en) examens of proeven heeft gehad?
- … er geen enkel woord bestaat dat rijmt op month?
- … als de radiator aanligt deze warm wordt?
- … er 2 creditcards zijn per persoon in Amerika?
- … in sommige tandpasta antivries zit?
- … Bassie en Adriaan ons kampthema is?
- … een vliegtuig vliegt?
- … de strips van Donald Duck verboden waren in Finland omdat hij geen broek
droeg?
- … iemand uit Spanje een Spanjaard genoemd wordt?
- … Singapore het enige land is met slechts 1 station?
- … koffie je wakker houdt?
- … de gemiddelde mens banger is voor spinnen dan voor de dood?
- … de jongste paus ooit 11 jaar oud was?
- … Alexander de Grote epilepsie had?
- ... Louis Armstrong stierf op z’n verjaardag?
- … leider Bolo nog blokfluitles volgt?
- … je gemiddeld na 7 minuten in slaap zou moeten vallen?
- … de nagels aan je vingers 4 maal sneller groeien dan die aan je tenen?
- … vlinders met hun poten proeven?
- … een ezel zinkt in drijfzand, maar een muilezel niet?
- … de langste vlucht van een kip 13 seconden bedroeg?
- … jongens vaker de hik krijgen dan meisjes?
- … dit de laatste wist je datjes zijn van dit werkjaar?
- … ik zoals vele anderen heel erg hard verlang naar de daguitstap en het kamp ?

-

Kun jij de sudoku oplossen, de 6 verschillen opsporen en de tekening vervolledigen?

Hallo iedereen.
Neem vlug een zakdoekje want hier volgt een triestige mededeling:
‘Het chirowerkjaar zit er bijna op…’ OOOOOOOOOoooooh!!!
Maar laten we het van de goeie kant bekijken. Dit jaar heeft iedereen heel leuke momenten
meegemaakt. We denken er samen even aan terug.

Dinsdag 16 Juni – Keiharde examendag
Laatste zondag waren de keti’s weer met een klein aantal. Je merkt het, de examens zijn er weer. Enkel
de harde kern was aanwezig! Met 7 man naar de warande gereden en er een beestige namiddag van
gemaakt! Dries had koorden gespannen tussen bomen en dan hebben we daarin een spel gespeeld
terwijl je de koorden niet mocht raken. Echt heel behendig en zot, maar superleuk en grappig!De
kleinsten (Jamie en Celine, dat kon je raden) vlogen erdoor terwijl de rest de hele tijd koorden brak en
uit het spel moest.
Tegen vier uur werden we terug aan het heem verwacht omdat de harde blokkers ook om vier uur
mochten komen, er waren er drie. Dan hebben we op het gemak het vieruurtje van Brecht (Merci
Brecht!!) opgegeten en zijn we touwtje gaan springen! Met keizotte trucs en al natuurlijk. En zelfs
Valentine kreeg deze keer geen ijzeren uiteinde van de kommel op haar hoofd geslingerd. Een zeer
ontspannende dag tijdens een loodzware examenperiode. Merci aan de gebroeders Callens ;) (Eline en
Joder zitten namelijk ook in die loodzware examenperiode en zaten die namiddag keihard te blokken..)
Neel Vanhecke (keti’s)

Harde pleinspelen vinden we bère chiek,
vooral in de modder dan ben je bère vuil.
We hebben nog nooit harde plein spelen gedaan zonder
een schrammetje over te houden
(meestal erger dan eeen schrammetje).
Wat zou de chiro zijn zonder harde pleinspelen.
Emma en Annelies (rakwi’s)

Wat ik nooit vergeet dit jaar was onze
leefweek. Die was zo vettig dat het niet
normaal was. In Gent gezeten, pokeren,
Singstar… Kzou het graag opnieuw doen!
Saïn Vandecaveye (aspi’s)

Een keer in de chiro was het leider-switch-dag.
Dan mochten we een volgeladen camionette voort trekken met een haak aan een
touw. Ons groepje werd in twee gedeeld.
Het eerste groepje moest trekken. Het tweede groepje mocht op de camionette staan.
En dan omgekeerd.
Ik vond het raar dat we zo gemakkelijk de volgeladen camionette konden voort
trekken.
Dan hebben we ook nog kleren estafette gedaan.
Dan moesten we over bakken springen en een kledingstuk nemen en aandoen.
Op het einde was het grappig om te zien.
En dan moesten we ook nog gewicht heffen.
Het leukste vond ik de camionette voort trekken!
Nathan De Troyer (speelclub)

OP DE KOFFIE
met Priester Henk
Priester Henk - peetvader van het
Jeshua festival – ademt jeugd. Hij is
priester, maar allesbehalve gek. Hij
weet wat hij doet en heeft een doel in
zijn leven. In dit interview gaan we op
zoek naar het kind in P. Henk. De
vrolijke jongen die zijn dagen sleet in
Halle.
Hoe was je jeugd? Was je een rustig
kind?
P. Henk zegt: Mijn jeugd was oké. Mijn
ouders woonden dichtbij Roeselare
maar toen ik twee jaar oud was trokken
ze naar Halle bij Brussel. Ja, ik was een
rustig kind, en vandaag ben ik nog altijd
rustig.
Wat was je leukste ervaring als kind?
P. Henk zegt: Geen idee. Een mens
zoals ik vergeet de mooie momenten en
verdringt de minder mooie. Maar er
waren duidelijk wel veel leuke
ervaringen.
Hoe was je opvoeding?
P. Henk zegt: Streng. Maar niet slecht.
Mijn
ouders
deden
hun
best.
Leerkrachten soms ook, zelf mijn
jongere broer probeerde me wel eens
goede manieren te leren.
Heb je je ouders soms niet tot
wanhoop gedreven?
P. Henk zegt: Ongetwijfeld. Dat hoort
erbij, maar ze hebben het altijd
overleefd.
Hoe kijk je nu als volwassene terug
op je jeugd?
P. Henk zegt: Het gaat allemaal vlug
voorbij. De tijd goed gebruiken is de
boodschap.
Had je als kind een bijnaam? Zo ja
hoe kwam je daar aan?
P. Henk zegt: Ik denk niet dat ik een
bijnaam had, tenzij dan eentje die men
mij nooit heeft durven zeggen. Mijn
kleine gestalte (toen ook al) zorgde er
wel eens voor dat men me Henkie
noemde. Dat vond ik niet erg, maar ik
geef anderen zelf niet graag bijnamen
omdat die meestal toch maar dom
gebaseerd zijn op een of ander uiterlijk
kenmerk of karaktertrekje.
Je bent nu Priester, dit moet toch
geen evidente keuze zijn geweest?
P. Henk zegt: Geloof is nooit evident. In
de middelbare school stichtte ik
bijvoorbeeld een gebedsgroep.

Tijdens de middagpauze mochten de
geïnteresseerden
van
onze
collegeschool (toen nog allemaal
jongens) daarvoor de school verlaten
om te gaan bidden in het klooster van
de nabijgelegen meisjesschool. Er was
wat lef nodig om zoiets te doen. Maar ik
was (toen ook al) niet dom en dan
geven anderen daar niet zo vlug
domme commentaar op. Na de
middelbare school ging onze hele
Grieks-Latijnse klas naar de universiteit
maar ik ging naar het seminarie. We
deden gewoon allemaal onze zin.
Kijk je nu anders naar het leven?
P. Henk zegt: Met ouder worden leer je
dingen wat ruimer bekijken. Ik erger me
steeds minder aan prullen, details in het
licht van de eeuwigheid.
Nu even de link leggen met Chiro.
Was je als kind zelf actief lid van een
jeugdbeweging?
P. Henk zegt: Ja, ik ben ooit lid geweest
van de Chiro in Halle. Mijn ouders
gingen in die periode ook mee met de
kookploeg. Het was leuk maar duurde
niet lang. Door muziekschool en andere
bezigheden was mijn vrije tijd al zeer
beperkt geworden. School vond ik al te
beklemmend en teveel erop gericht
mensen vast te houden in een patroon.
Zelfs in de Chiro vond ik daar soms
trekjes van terug. Dat hoefde voor mij
niet.
Wat is volgens u de meerwaarde van
een
jeugdbeweging
voor
een
jongere?
P. Henk zegt: Je leert er rekening
houden
met
anderen
en
verantwoordelijkheid nemen, je kunt niet
anders. Dat is positief. Toch kun je die
eigenschappen
volgens
mij
ook
ontwikkelen buiten de jeugdbeweging,
in een minder voorspelbaar patroon.
Je vervoegt ons nu ook al enkele
jaren tijdens ons bivak. Wat blijft je
het meest bij als je terug blikt ?
P. Henk zegt: Tja, iedereen amuseert
zich wel en dat is al veel. Maar echte
spirit lijkt me soms ver weg. In mijn
vorige parochie in Roeselare was ik
proost van de plaatselijke meisjesChiro. Elke avond moest ik daar voor
het eten een woordje zeggen, lees: een
preekje houden. Er werd telkens
gebeden voor het eten.

En ’s avonds zongen we allemaal het
avondlied, en knielden we ook letterlijk
eventjes tijdens dat gebed tot God. Van
die inspiratie zijn in Chiro Stine nog wel
sporen merkbaar. Jullie jubileum
vierden jullie ook met een speciale mis
in de kerk, dat vond ik prima. Als ik
daarentegen zie dat Chiro Tsjoef
onlangs jubileum vierde en niet eens
naar de kerk kwam, dan dacht ik: Die
willen hun geschiedenis niet kennen.
Wat is je levensmotto?
P. Henk zegt: Probeer goed te zijn, en
doe dan maar wat je wil, zelfs al kijken
anderen wat raar.
Ben je een gelukkig mens?
P. Henk zegt: Dat valt wel mee. Toch
denk ik dat mijn oudere collegapriesters vroeger veel gelukkiger zijn
geweest dan de jonge priesters nu. De
secularisatie vernedert God tot een
detail. En daar kan ik niet gelukkig mee
zijn.
Tot slot wat zijn je ambities nog in
het leven?
P. Henk zegt: In de bijbel staat dat een
mens zoals gras is. Vandaag in volle
bloei, morgen misschien verdwenen. Ik
leef van dag tot dag. Te grote ambities
leiden alleen maar tot teleurstellingen.
We zien wel. Ik probeer gewoon doen
wat ik kan. En God doet de rest.
We danken je voor het gesprek en
geniet nog van alles wat je doet.

VOORBEHOUDEN VOOR DE ZWOEBERS
Deze tekening werd ingekleurd door
………………………………..............................................................................................................................................................................................................……………

www.chirostine.be

RAKWI’s

SPEELCLUB

ZWOEBERS

WEBSITE CHIRO STINE HEULE:
GROEPSLEIDING: Eline SOENENS & Olorin VANCOILLIE
DEPREZ Hanne
Oude Ieperseweg 109
8501 Heule
 056/35.65.55
 0479/46.45.97
e-mail: hannedeprez@hotmail.com

GHEYSEN Isabelle
Vier Linden 24
8501 Heule
 056/32.06.48
 0497/24.52.64
e-mail: isabellegheysen@yahoo.com

LIETAERT Daan
Najaarsweg 22
8520 Kuurne
 056/72.80.62
 0497/71.70.78
e-mail: lietaertdaan@gmail.com

LOOSVELD Hanne
St. Katharinastraat 44
8501 Heule
 056/35.84.80
 0472/52.53.87
e-mail: hanneketje_87@hotmail.com

PARMENTIER Emmeline
Sint-Katharinastraat 39
8501 Heule
 056/35.48.44
 0484/49.86.28
e-mail: emmelineparmentier@hotmail.com

SOENENS Anneleen
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0486/97.10.33
e-mail: anneleensoenens@msn.com

KERCKHOF Rüne
Koning Leopold II-laan 19
8501 Heule
 056/35.86.65
 0499/19.37.18
e-mail: rune_kerckhof@hotmail.com

VANCOILLIE Melian

BRULEZ Thomas
Kortrijksestraat 30
8501 Heule
 056/29.50.61
 0494/63.09.17
e-mail: brulinho@hotmail.com
thomas.brulez@Ugent.be

ESPRIT Eva
René Declercqlaan 5
8501 Heule
 056/35.57.34
 0473/51.23.26
e-mail: eva_sprietje@hotmail.com

VANCOILLIE Jonathan
Heulsestraat 136
8501 Bissegem
 056/37.12.54
 0475/23.95.30
e-mail: jonathanvancoillie@hotmail.com

Oude Ieperseweg 51

8501 Heule


 0472/63.05.32
e-mail: melian_vancoillie@hotmail.com

www.chirostine.be

TITO’s

WEBSITE CHIRO STINE HEULE:
GROEPSLEIDING: Eline SOENENS & Olorin VANCOILLIE
GHYSELEN Annelien
Hoog Einde 6
8860 Lendelede
 0499/23.04.48 (thuis)
 0497/75.26.81
e-mail: ghyselen_annelien@hotmail.com

LOGIE Jordy
Waterhoek 20
8501 Heule
 056/35.27.78
 0499/20.76.27
e-mail: jordylogie@hotmail.com

POTTIE Ruben

VANCOILLIE Olorin

Leeuwebekstraat 8

Oude Ieperseweg 51

8501 Bissegem
 056/32.65.69
 0484/76.15.32
e-mail: rubainte@gmail.com


 0474/42.19.52

ASPI’s

KETI’s

CALLENS Dries
Ieperstuk 1
8501 Heule


 0497/67.98.00
e-mail: driescallens@gmail.com

8501 Heule

e-mail: olorinvancoillie@gmail.com
MEYFROIT Jody
Steenstraat 150
8501 Heule
 056/35.89.93
 0486/73.97.51
e-mail: jodymeyfroit@hotmail.com

SOENENS Eline
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0484/61.73.37
e-mail: elinesoenens@msn.com
DECOENE Sammy
Mellestraat 221
8501 Heule
 056/32.93.07
 0493/54.45.92
e-mail: sammy.decoene@gmail.com
VANBECELAERE Simon
Ter Gracht 3
8560 Moorsele


 0496/33.12.43

e-mail: s_vanbecelaere@hotmail.com

LANGOUCHE Philippe
A. Rodenbachlaan 73
8501 Heule
 056/35.61.13
 0496/39.48.98
e-mail: philippe1@hotmail.com

www.chirostine.be

VB’s

DEPREZ Hugo
Oude Ieperseweg 109
8501 Heule
 056/35.65.55
 0486/70.49.39
e-mail: hugodeprez@fulladsl.be

PROOST

WEBSITE CHIRO STINE HEULE:
GROEPSLEIDING: Eline SOENENS & Olorin VANCOILLIE

GEVAERT Henk
Izegemsestraat 207
8501 Heule
 056/35. 01.18
 0477/30.63.13
e-mail: priesterhenk.gevaert@belgacom.net

SOENENS Joost
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0486/24.00.47
e-mail: joost.soenens@telenet.be

DATUM
zondag 28 juni 2009

ACTIVITEIT
Laatste zondagnamiddag☺
+ uitdelen FLITS: einde werkjaar

zaterdag 12 juli 2009

Daguitstap

zondag 19 juli 2009

Chiromis Chiro Stine
+ vertrek voorkamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode

dinsdag 21 juli 2009

Vertrek chirokamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode

zaterdag 25 juli 2009

Bezoekdag chirokamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode

vrijdag 31 juli 2009

Einde chirokamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode

21/07/2010 - 31/07/2010

Chirokamp: ‘Sloerodoe’ Bocholt

21/07/2011 - 31/07/2011

Chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)

23/07/2012 - 02/08/2012

Chirokamp: ‘De Boseinder + De Kievit’ Neerpelt
Chirokamp: ‘De Driepaal’ Dilsen-Stokkem
(onder voorbehoud)

31/07/2015 - 10/08/2015

