CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2013 - 2014
maart - april - mei

ZALIG PASEN !!!

Voorwoord
Beste lezer,
In deze paasflits pakken we alweer uit met een heleboel artikels. Wat volgt is hoogstwaarschijnlijk
kwaliteitsvolle lectuur om de paasvakantie mee te overbruggen! Leg even die Playstation, smartphone met
Snapchat langs de kant, geef uw televisietoestel het genadeschot, zet u met een warm dekentje bij de haard
en neem even tijd om deze nieuwe flits te lezen. Alles wat u nog niet wist, vindt u terug bij de weetjes en ook
priester Wim heeft weer een tekstje voor u klaar. U leest het allemaal binnen enkele ogenblikken.
De dropping ligt nog vers in het geheugen. In de prachtige streek rond Bellegem hebben Anneleen S., Gio B.,
Eline S. en Daan L. van de OLD een prachtige familiedropping in elkaar gebokst. Nen dikke merci hiervoor!!
Wie heeft zijn ei heelhuids kunnen smokkelen naar de eindpost?
Pasen wilt voor de Chiro ook zeggen: het begin van een drukke periode. In de paasvakantie vinden de repetities
plaats voor het groepsfeest. Op zaterdag 12 april kunt u de podiumkunsten van uw zoon/dochter bewonderen
in de turnzaal van VBS Spes Nostra Schoolstraat. Voor deze gelegenheid zal de zaal worden omgetoverd tot
een heus sprookjesgebeuren. Zeker de moeite waard om hierop aanwezig te zijn. De volgende dag vindt ons
jaarlijks hespenspit plaats, waar de buikjes kunnen gevuld worden met beenhesp, frietjes en groentjes. In deze
flits vindt u meer info over dit feestweekend.
Rond Pasen begint ook de leiding stilletjes te verlangen naar het kamp. Jullie ook?? Tijdens het verlengd weekend van 1 mei vertrekken we op kampverkenning. Dan gaan we op zoek naar een toffe locatie voor een tweedaagse voor de oudste afdelingen, het mooiste zwembad voor een trektocht, de zotste weides, uitgestrekte
bossen om in te spelen. Op 4 mei zal er dus geen werking zijn. Kort daarna zullen de kampinschrijvingen plaats
vinden. Meer info over het kamp vind je enkele bladzijden verder in deze flits.
Omdat jullie vast weten dat wij af en toe wel eens houden van een goeie billenkletser, hebben we hier dan ook
één voorbereid voor jullie:
Hans vraagt aan Piet: “Waar ga je dit jaar naar toe met
Pasen?” Piet antwoordt: “Naar Zicht”. “Naar Zicht”? Waar
ligt dat?” “Dat weet ik ook niet, maar in de krant stond:
Mooi paasweer in zicht”
We wensen jullie alvast een vrolijk Pasen.
Speelse chirogroeten
Niel & Wannes

www.CHIROSTINE.be

3

Feestweekend
Beste ouders, beste chirosympathisanten.
Naar jaarlijkse traditie houden wij opnieuw ons feestweekend.
Hieronder vinden jullie kort info

GROEPSFEEST :
Op ZATERDAGAVOND 12 april starten we het groepsfeest met een optreden van alle afdelingen. Dit gebeuren gaat door in de zaal van vbs Spes Nastra Schoolstraat en de toegang is
GRATIS. Bijgevolg verwachten wij dan ook veel publiek. Het hele gebeuren start om 20u .
Iedereen is zeker van harte welkom.
PS: Je komt die avond ook het kampthema te weten ;-)

REPETITIEMOMENTEN :
-

Generale repetitie voor iedereen : 12/4 van 14u tot 17u

Repetitie per afdeling:
-

Zwoebers: 		
Speelclub: 		
Rakwi’s: 		
Tito’s: 		
Keti’s: 		
Aspi’s: 		
Leiding: 		

maandag 7/4 van 14u – 17u
maandag 7/4 van 17u – 19u
dinsdag 8/4 van 14u – 17u
dinsdag 8/4 van 17u – 19u
woendag 9/04 van 14u – 17u
woensdag 9/04 van 17u – 19 u
donderdag 10/04 van 20u

24-UUR :
Vergeet niet om eens een kijkje te komen nemen naar de 24uren van keti’s en aspi’s.
Ze gaan 24u lang de strijd aan met elkaar tijdens ons feestweekend.
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Chiro Stine
HESPENSPIT :
Op ZONDAG 13 APRIL bieden wij u ons overheerlijk HESPENSPIT aan. Een gelegenheid om
met familie, vrienden, kennissen, enz. eens gezellig uit eten te gaan en op je gemakjes wat te
zitten palaveren. Wij verwelkomen u vanaf 11.00 UUR.

Wij bieden u opnieuw 2 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 vegetarische kindermenu (-12 jaar) (frieten + vleesvervanger + groenten) aan € 5.

Het hele gebeuren vindt plaats in vbs Spes Nostra Schoolstraat 2 te Heule.
Kaarten voor dit hespenspit kunt u ENKEL en alleen in VOORVERKOOP bekomen bij de leiding.
De voorverkoop start vanaf 16/3. Moest u deze verkoopmomenten niet kunnen of vergeten
zijn kunnen er telefonisch nog kaarten besteld worden via de leiding per afdeling.
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Kampacties
Beste leden, ouders, chirosympatisanten, ...
Vorig jaar en het jaar daarvoor deden we ook mee aan
deze melkactie van Joyvalle. Toen kregen we enkel tientallen liters gratis melk mee op ons chirokamp. Ook dit jaar
is deze melkactie er terug. En zouden we opnieuw graag
enkele liters gratis melk meenemen op ons chirokamp.
U kan ons helpen, door de rode flapjes aan de Joyvalle AA
melkdozen af te knippen en in te zamelen. Per 10 rode
flapjes krijgen we 1 liter gratis melk mee op kamp.
Je kan je gespaarde flapjes iedere zondag aan leider Niels
geven. Of op school (in de lagere afdelingen van vbs Spes
Nostra, zowel in de Schoolstraat als in de Koffiestraat) in
de daarvoor voorziene doos achtelaten.

Ook doen we dit jaar mee aan de Lotus-actie. Hier kunnen we speculoospasta winnen om mee te nemen op
kamp. Wens je ons hierbij te helpen?
Dat kan, wanneer je lotuskoeken kocht met een puntje
erop. Op dit briefje staat een unieke code die je op onderstaande site kan gebruiken om onze chiro te steunen. Je
hoeft alleen even deze site te bezoeken en je code in te
geven en kieze aan aan welke chiro je je punt wil toekennen. Die van ons natuurlijk: Chiro Stine.
http://www.lotusopkamp.be/

Alvast bedankt voor uw hulp!!!
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Zwoebers
Dag super duper coole Zwoebersj
Hier zijn we (jullie leiding) terug.

Het is dit jaar al supertof geweest voor ons, we hebben al vele leuke spelletjes gespeeld. Maar ook niet alleen dat, we hebben ook
onvergetelijke momentjes gehad tijdens ons 4-uurtje.
We gaan stilletjes aan naar het einde van het Chirojaar, dit vinden
wij alvast zeer spijtig.
Maar wees gerust, we zijn er nog niet. Wat staat er nog op het
programma? Als eerste hebben we het groepsfeest. Dan mogen
jullie een toneeltje opvoeren voor jullie mama papa, broers, zussen ... De dag daarna is het hespenspit. dan mogen jullie allemaal frietjes komen eten. daarna nog 3 keer slapen vooraleer we
vertrekken op ons MEGA SUPER TOF WEEKEND!!!
Daar hebben jullie al een briefje over gekregen. Maar als
jullie nog vragen hebben, contacteer ons gerust zou ik
zeggen.
En dan… zit ons jaar er bijna op :’(. Maar niet getreurd we
hebben dan nog ons MEGA FANTASTISCH KAMP.
Zo ons blad is weer vol.
Tot de volgende Zwoebers!
De Zwoeberleiding:
Melian, Liske & Ibrachim
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Speelclub
Dag tofste afdeling
van de Chiro ; )
We beginnen met een kort deuntje. Als je het kent, zing gerust uit volle borst mee:

“Daar is de lente, daar is de zon, bijna maar ik denk dat ie weldra zal komen...”
Inderdaad liefste speelclubbers, het is zover, DE LENTE IS AANGEBROKEN, HOERA!!
We hebben de winter overleefd en kunnen binnenkort terug onder de zon ravotten
en naar hartelust waterspelletjes spelen. Het goede weer kondigt ook het naderen
van ons speelclub weekend aan. Voor zij die het vergeten zijn, dit weekend valt op
9-10 en 11 mei. Bereid je dus maar voor op het leukste weekend ooit!! We (die toffe
speelclubleiding die iedere week zo goed voor jullie zorgt) hopen dat jullie allemaal
meekunnen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kort voor dit weekend komen
we natuurlijk even langs bij jullie thuis om alle details en nodige informatie mee te
delen. Wij kijken er alvast naar uit!
Een andere datum die je in jullie hersentjes moet opslaan is het weekend van 12
april, want dan vieren we ons groepsfeest en hespenspit. Laat voor het groepsfeest
het creatieve deel van jullie brein maar werken, want we moeten aantonen dat de
speelclub gewoon dé beste is op het podium ;). Maar niet gevreesd, wij (die
superzaligemachtigeformidabele leiding) zullen jullie hierbij met veel plezier
helpen :).
Kortom bereid je voor op de tofste, creatiefste meest chirotastische lente ooit!
Veel groetjes, kusjes en knuffels van ons,
(De 3 coolste mensen die jullie kennen)

De Speelclubleiding ; )
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Rakwi’s
Yeepz lieve rakwi’s
We zijn nu al een mooi eindje in het jaar en we hebben al veel marginale en toffe momenten meegemaakt.
Elke zondag zien we een talrijke bende die er is om plezier te maken. We horen soms ietwat luid geschreeuw
en geschrei maar dat hoort er bij :) (We kijken naar niemand hé Kobe en Jules!) en zien iedere zondag onze
fotomodellen klaar staan.
Groepsfeest en Hespenspit staan ook binnenkort voor de deur. Wij hopen talrijke aanwezigheid en ook dat
jullie een act zullen opvoeren waarop we trots kunnen zijn. Bij zo’n act, horen natuurlijk enkele repetities.
Wanneer deze doorgaan, vind je verder in de flits.
We wensen jullie ook een leuke paasvakantie waar je even tot rust kan komen van het drukke schoolleven
YAY! Dit is dan ook de tijd om achter die bruine en witte ovale eitjes te zoeken in de tuin of in het gebuurte.
PPSSSTT: denk ook eens aan julie lieve leidinge hé!
Maar los van dit alles, kunnen wij ook meedelen dat ons SUPER, MEGA, COOL, MACHTIG RAKWIWEEKEND voor de deur staat! Hopelijk staat dit bij iedereen in de agenda. Voor de vergeetkousen onder ons:
9,10 en 11 mei! :) Het belooft een knaller te worden. Meer uitleg volgt binnenkort!
Voor de mensen die graag een selfie nemen, kleur dit in, neem een selfie ermee en win misschien iets van
de leiding!!!!!!!!!!!!!!!!

Voor de mensen die binnenkort hun plechtige communie doen, we duimen alvast voor jullie. En maak er een
supertoffe dag van met jullie mooie kleren en cadeautjes.
Tot wij de volgende keer elkaar terugzien!
Wasje,Jellebelle,Kenny en Saïn (bedankt voor de biljoen foto’s dit jaar)
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Tito’s
YOOO Allerliefste, Beste, Sjiekste, Coolste TITO's
Jullie denken waarschijnlijk:
“Eindelijk De Flits is daar :)” Jaja
hier terug enkele leuke terugblikken van over het hele jaar.
Wat dachten jullie van het begin
van het werkjaar ? Vol spanning
zaten jullie te wachten tot je wist
wie je leiding ging worden. Dan
war er het kerstfeest met Ûbercoole cadeaus, lekkere hapjes,
drank en een goeie film ! Herinner je je nog de Aspi-werking
waar jullie super vuil werden?
Maar niet getreurd kindjes, er
komen nog super leuke momenten die je nooit meer zal vergeten.

die dat niet weten ons gewest is
het GEWEST WIDDER). Dit
gaat door van 25 tot 27 april.
Het thema van dit weekend is
trouwens op safari met Jimmy
Frey. UHn...??Wien i da...?? Wel
dat is die zanger van het liedje:
“Saragossa, Saragossa dat is de
stad van m’n dromen, Saragossa,
Saragossa waar nooit de winter
zal komen...” Weet je het nu nog
niet? Dan bestaat er in deze moderne tijden van tegenwoordig zo
iets als een “HET INTERNET”.
Of je vraagt het even aan je leidsters om voor je te zingen.

Zo komt ons UBERMACHTIG
titoweekend er volgende week
aan. Van 4 tot 6 april vertoeven
we ergens rond de Gavers! Als
dat geen prachtige bestemming
is. En ja we gaan er naar toe met
de VELO, dus smot maar je kitten
goed in.
Dan hebben we het groepsfeest
(12 april)waar we iedereen zullen omverblazen met onze
ongelofelijke act. En wat dacht je
van een lekker hespje met frieten
op zondag 13 april. Hopelijk zijn
jullie er ook bij om je buikje vullen met al dat lekkers.
HUPPE dan gaan we gewoon
nog een keer op weekend maar
dan met ons gewest (voor zij
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uitstap vertrekken we ergens in
de voormiddag, hoe laat precies
zullen jullie dan later te weten
komen, samen met nog wat
andere info hierrond.
Op 29 juni gaan we op daguitstap, Waarheen gaan we dan?
MUHAHAH... dat is nog een verrassing!!!
And as last but not as least, Ons
Chiro kamp van 11 tot 21 juli in
Amel. Da’s in het duitstalig deel
van België, JAWWUL, beginnen
sie allen mar mit etwas deutch zu
klapfen.
Waarschijnlijk hebben jullie al
veel leuke reacties gehad op
jullie petten :) Want deze zijn natuurlijk awesome. Degene die er
nog geen hebben kunnen deze
altijd bij Simon krijgen.
Geniet dan maar van jullie paasvakantie en vergeet de paaseitjes
niet te zoeken he !

Dan volgt op 1 juni nog een
prachtige uitstap naar De Kluisberg. Die gaan we met onze
VELO beklimmen, bedwingen,...
Dan maken we een wandeltocht
door de PRACHTIGE BOSSEN
van Kluis. Bij goed weer nemen
we een welverdiende en deugddoende plons in het zwembad
boven op den berg. Met deze
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Groensels
TITOLEIDING
Lisa, Julie & Simon

Keti’s
Dag beste keti’s
Een klein feitje over de keti’s:
Keti-koti of Keti Koti is een jaarlijks terugkerende feestdag. Ook wel Dag van de vrijheden en
Kettingsnijden genoemd in Suriname. Het is een herdenking van de afschaffing van de slavernij.
zo, nu dat jullie dat ook weten, komen er nog een paar datums die jullie zeker moeten
vrijhouden:
•
24 uren : 12 en 13 april
•
Gewestweekend : 25.26 en 27 april
•
Ketiweekend : 23.24 en 25 mei
•
En ons super zalig kamp  ( voorkamp niet bijgerekend) : 11 tot 21 juli
En nu nog een paar kleine weetjes over jullie.
Wisten jullie dat :
1.
Jana een crush heeft op leidster Kelly
2.
Febe normaal Georgette noemt maar dat eigenlijk een stomme naam vindt
3.
Saartje een dikke fan is van Justin Bieber
4.
El34graden veel weent thuis
5.
Michelle niet in een internaat zit maar wel in een gekkenhuis
6.
Louise eigenlijk een man is
7.
De 3 venten homotrekjes hebben en stiekem een relatie met elkaar hebben
8.
Sarah in haar 2de leven een muisje gaat zijn
9.
Liesel graag benzine drinkt
10.
Kaat meedoet op tv (ketnet)
11.
Lisa de dochter is van een directeur :o
12.
Lore later 4 meter gaat worden

Groetjes jullie toffe leiding

Jeikel , Snollens & Kyvers
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Aspi’s
JEET MONSTERS EN MONSTERINNEN

Everybody get up!
Zijn jullie al bekomen van de mega-spectaculaire-epic-om-nooit-meer-te-vergeten-LEEFWEEK? Aha wij ook niet! Het was de max, nog een keer merci aan alle deelnemers. Gid udr
beste gedoan!
Er staan ons ook nog heel wat andere activiteiten te wachten. Bereid jullie maar al voor op 24u,
groepsfeest en hespespit, oes fuifke maar eerst : ASPIWEEKEND! Een weekend vol plezier,
gezellig samenzijn, ravotten in de natuur, lekker eten. Kortom het zal weer een zotte ervaring
zijn! Maar met jullie kan het ook niet anders é.
(We smitten me de complimentjes olalaaaaaa)
Ook wil ik nog eens 3x HOERA horen van jullie voor onze leider aap want hij heeft zijn eerste
meetweek overleefd!
HOERA! HOERA! HOERA!

Een Aspirant is echt plezant.
Hij of zij is niet ambetant
en zit zeker niet aan de kant.
Een Aspirant is echt plezant.
Hij of zij heeft een sterke hand.
Sommige hebben ook
een halve beugel aan de tand.
Een Aspirant is echt plezant.
Hij of zij komt op voor zijn plant
en eet heel graag fazant.
Een Aspirant is echt plezant.
Badum tss
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Groetjes Leider Aap en Leidster Els
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Blackout
Terugblik op de fuif van Chiro Stine.
Wie op vrijdag 7 maart door de straten in Heule liep, zal het wellicht gemerkt hebben: er was geen kat op de
baan. Een groot deel van de heulse jeugd zakte af naar onze lokalen. Want omstreeks 21u, startte daar de 6de
editie van Blackout.
Het was terug een overrompelend succes. Een 600 à 700 man begon te feesten op de beats van tal van DJ’s,
waaronder onze headliner Buscemi. Rond 5u begon de opkuis, die in minder dan 6u volledig afgerond was. Na
een lekkere middagmaal heeft de leiding zijn/haar deugddoend bedje opgezocht voor een lange nachtrust. Dit
was ook de reden waardoor er op zondag 9 maart geen chirowerking was.
Om jullie nog even te laten nagenieten van de voorbije editie, kunnen jullie op de facebookpagina van Blackout
terecht voor tal van foto’s en filmpjes. Langs deze weg willen we ook onze sponsors bedanken! Ook de aspi’s
krijgen een welverdiende merci voor hun hulp tijdens de opzet en op de fuif zelf!!

De kameleon | Fietsen feys | Brilart Heule | Lieven Delombaerde | BNP Parisbas Fortis | Frituur Tineke
Bouwmaterialen Modde NV | Jan Burggraeve | Groenten en Fruit Guido | Deuren Defoort | Belfuis
AXA Zakenkantoor Vanwildermeersch | Café DUDU | Bossaert Brood & Banket | Den Hert
JH De Skjéve Recht’n | JC Den Ast
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Op de koffie met ...
Hallo iedereen, wij zijn enorm
blij dat we jullie mogen interviewen! Het is voor onszelf
een grote eer.
Mogen we jullie eens kort
voorstellen?
Tinkerbell: ik ben een kleine
fee, genaamd Tinkerbell. Mij
kan je
terugzien in de film ‘Peter Pan’.
Daar ga ik op avontuur met
Peter Pan om Kapitein Haak
te verslaan. Helaas was ik niet
altijd zo flink maar meer zal ik
daar niet over verklappen. Dat
zullen julllie allemaal zien op
12 april!

zelf zal ik niet verklappen,
want anders is al de spanning
er vanaf op 12 april!) Gelukkig
vond ik mijn prins en kwam
alles goed op het einde.

Sneeuwwitje: “Ik zou kiezen
voor Rapunzel. Zo’n mooie haren die Rapunzel heeft! Amai,
ik spaar daar al lang voor, maar
helaas groeit mijn haar niet zo
rap. Ik zou dan allerlei vlechten, dotjes, … in mijn haar kunnen maken.
Sneeuwwitje: ik ben ook een
prinses. Maar toen ik klein was
verloor ik mijn mama en wat
later mijn papa. Mijn stiefmama ging voor mij zorgen maar
dit liep niet zo goed af! (Meer
hierover verneem je op het
groepsfeest). Ik ben gevlucht
en kreeg hulp van de 7 kleine
dwergen. Uiteindelijk vond ik
mijn ware prins!

Doornroosje: Ik ben een
prinses. Toen ik geboren werd
kreeg ik een super groot
doopfeest. En iedereen was
uitgenodigd. Op één persoon
na, de boze heks. Helaas kwam
zij dit te weten en sprak ze een
vloek over mij uit. (De vloek
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Kelly en Saïn: “Amai, dit zal
spannend worden op 12 april”.
Nu een andere vraag: stel dat
je voor 1 dag mag omwisselen
van sprookje, welke zou het
dan worden?

Doornroosje: “Ik zou graag
eens in Aladin zijn schoenen
kruipen! Hij heeft zoveel lef
en moed. Ik bewonder hem
wel. Hoe hij opkomt voor de
armen, super gewoon.
Tinkerbell:
“Ik zou kiezen voor Simba.
Ik heb er altijd al eens van
gedroomd 1 dag een dier te
zijn. En dan ga ik voor Simba. Een stoere leeuw die veel
opoffert voor zijn kudde. Eigenlijk zijn leeuwen mijn
lievelingsdieren, ik vind
leeuwen prachtig!
Kelly en Saïn:
“Nog een laatste vraag,
kunnen jullie ons het
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Disney Sterren
kampthema verklappen?”
In koor:
“Hahahahaha!!”
Tinkberbell:
“We gaan het thema niet
verklappen maar we kunnen
wel zeggen dat het opnieuw
een schitterend thema is. De
leiding heeft goed gekozen!!
Doornroosje:
“Ik ben al reuze benieuwd om
jullie kampdans te zien. Of ik
nu mee ga of niet, ik zal hem
wel leren!”

Sneeuwwitje:
“Ik vind het ook een super leuk
thema, dus daarom aan alle
flitslezers: KOM ZEKER NAAR
HET FEESTWEEKEND OP 12 EN
13 MAART. Dan zullen
jullie het kampthema te weten
komen én je beleeft een super
leuk weekend!

PS:
Kleur deze tekening heel mooi
in en bezorg hem aan Kelly of
Saïn. Dan zorgen wij ervoor
dat jullie tekening uithangt
tijdens ons feestweekend!!
(Vergeet je naam er niet bij te
schrijven.)

Kelly en Saïn:
“Wij zullen zeker komen hoor!
Nog eens bedankt dat we
jullie mochten interviewen!
Wij vonden het alvast fijn. En
aan de flitsers: tot de
volgende!”
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Toost met de proost
Sneeuwschop, sneeuwlaarzen, slee, wanten en skimuts; ze zijn weer
proper en net opgeborgen tot het volgende jaar. Ja, we hadden nogal
wat sneeuwpret te verduren. Sneeuwbollen gooien, sneeuwman maken…
even zag het ernaar uit dat ik een heuse iglo in elkaar gebouwd zou
krijgen, maar driewerf helaas: net geen sneeuw genoeg.
Zessenalf.
Ik schiet wakker omdat mijn wekker zijn snerpende toon door de nog
donkere slaapkamer schalt. Ik zucht. Even maar. Want door het open raam
hoor ik een onverhoopt concerto van ik denk wel 100 vogeltjes. Er zijn
ergere manieren om wakker te worden en gezwind stap ik uit bed.
Ik check nog even of dat wel met het juiste been gebeurt. Alles ok.
Wat doet een mens allemaal ‘s morgens? Ik scheer mijn kopje rond en
laat de natuur zijn werk doen. Daar, zo gezeten zijnde, bedenk ik bij mezelf
(bij wie anders?) dat mijn dromen met verouderen er niet echt op vooruit
gaan. Nu, van de andere kant mag ik al blij zijn dat ik sowieso droom, want
mijn slapeloosheid riskeerde legendarische vormen aan te nemen. Niets
meer daarvan, maar ik hou hout vast.
Zes dagen alleen zijn aan zee, leerde mij opnieuw de weldaad van het
slapen kennen. Ik had dat precies lijk nodig. Want er is van alles te doen,
er wordt van alles verwacht en voor je het weet zit je met een massa stress
en een dreigende joekel van een burn-out. Ik ben al eens langs daar
gepasseerd en zit er danig mee in dat het me nog eens gebeurt. Daarom
wapen ik mij daartegen. Elk moet dat op zijn manier doen. Ik op de mijne.
Nu en dan moet ik mezelf verplichten de vraag te stellen wie en wat ik
ben.
Mens in de eerste plaats. Met alles wat mensen eigen is aan gedachten,
gevoelens en verlangens. Bovendien mag ik zeggen dat ik een contente
mens ben. Maar niet altijd.
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Daarnaast zorgde de gang van de dagen, de keuzes die ik maakte en de
mysterieuze wegen van geloof en roeping ervoor dat ik priester werd en
graag ben. Naast mens dus ook priester.
Ik heb er mij leren voor bewaken dat ik als mens nooit helemaal samenviel met mijn functie. Een beetje kort door de bocht en niet helemaal juist:
door nu en dan eens uit mijn rol te stappen, ‘speel’ ik mijn rol beter. Spelen
is het verkeerde woord, maar er past geen ander bij ‘rol’.
Die twee zijn best een beetje in evenwicht.
Waarom schrijf ik dat hier in de Flits?
Awel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De deadline is vandaag
Ik ontdekte: hoe meer evenwicht tussen mens en functie, hoe toffer
de dromen.
Hoe toffer de dromen, hoe meer geluk.
Hoe meer geluk, hoe plezanter de dagen
Hoe plezanter de dagen, hoe liever je leeft.
De kans dat jij die dit leest mijn wegen gaat is nihil. De kans dat je in
dezelfde valkuilen trapt als ik is wel reëel. En daarom, gastjes,
ouders, VBts, leiders en leidsters: leef! Leef voluit. Leef al wat je kan.
Wees wie je bent en word het morgen nog meer. Maar nooit van
zijn leven, val nooit, NOOIT, samen met wie je denkt te moeten zijn.
Je bent wie je bent en dat is, alles wel beschouwd, al meer dan
bijzonder genoeg.

Slaapwel voor subiet en droom zoet!
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Spelletjes
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Kleurplaat
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Wist je dat ...
-

Wist je dat Blackout niet zo lang geleden was en dat het nog
indrukwekkender was dan vorige keer?
Wist je dat je binnenkort weer paaseitjes kan verzamelen?
Wist je dat de luchtvervuiling van China te zien is vanuit de ruimte maar de
Grote Muur niet?
Wist je dat Antartica meer ijs heeft dan er water is in de Atlantische 		
Oceaan?
Wist je dat 99% van het goud op aarde zich in de kern van de aarde
bevindt?
Wist je dat mensen met veel moedervlekken langer leven dan mensen met
minder?
Wist je dat denken aan jouw spieren ze sterker kan maken?
Wist je dat intelligente mensen meer zink en koper in hun haar hebben?
Wist je dat wanneer men zomerse scenes wil filmen tijdens de winter, de
acteurs op ijsblokjes zuigen zodat wanneer ze uitademen de lucht niet con
denseert?
Wist je dat vrouwen dubbel zoveel keer knipperen als mannen?
Wist je dat het brein een vermogen produceert van 10Watt dus het idee
dat een lamp boven onze hoofd brandt is in feite niet zo vergezocht?
Wist je dat het brein zelf geen pijn kan voelen?
Wist je dat de levensduur van een menselijk haar varieert tussen 3 en 7
jaar?
Wist je dat de oppervlakte van de long de grootte heeft van een tennis
balveld?
Wist je dat een mens gemiddeld 14 maal per dag een scheetje laat?
Wist je dat Aapje er heel mooi uitziet op de Blackout aftermovie 1:10?
Wist je dat babies altijd geboren worden met blauwe ogen?
Wist je dat wanneer je veel te veel gegeten hebt je minder goed hoort?
Wist je dat de neus 50 000 geuren kan onthouden?
Wist je dat je je ogen dezelfde grootte blijven je hele leven?
Wist je dat Céline en Kelly hun auto’s een mooie carwash kregen van
Ibrachim en Claerie?

www.CHIROSTINE.be
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Kalender
Zondag 15 september
Startdag werkjaar 2013-2014
					Startflits
Zaterdag 21 september		
DIA-avond
Zaterdag 12 oktober			
Vrijdag 18 oktober			
Zondag 20 oktober			

Pasdag + Kaarting
Dag van de jeugdbeweging
Vriendjesdag

Zondag 10 november			
Zondag 17 november
Zaterdag 23 november

Aspiwerking
Zwemmen
Bedankingsfeestje

Zondag 1 december			
Sint en Piet komen op bezoek
Zaterdag 7 december
Klaaskoekenverkoop
Zondag 15 december
Kerstevocatie
					Kerstflits
Zondag 22 december		
Geen werking
Zondag 29 december			
Geen werking
Zondag 5 januari
Geen werking
Zondag 19 januari			
Aspiwerking
					
Zondag 2 februari			
Briefjes pannenkoeken binnen
Zondag 16 februari
Uitdelen pannenkoeken
Zondag 23 februari
Leidingsswitch
Zondag 2 maart			
Vrijdag 7 maart
Zondag 9 maart			
Zaterdag 29 maart			
Zondag 30 maart

22

Carnaval in Gullegem
Blackout
Geen werking
Dropping (georganiseerd door OLD)
Paasflits

www.CHIROSTINE.be

2013 -2014
4 – 6 april
Zondag 6 april
Zaterdag 12 april			
Zondag 13 april
16 – 18 april
Zondag 20 april			
25 – 27 april

Titoweekend
Geen werking
Groepsfeest + start 24 uren
Hespenspit + einde 24 uren
Zwoeberweekend
Geen werking
Titogewestweekend

1 – 4 mei				
Kampverkenning leiding
4 mei					Geen werking
9 – 11 mei				
Rakwi-weekend
Zondag 11 mei			
Infomoment I Bivak
Zaterdag 17 mei			
Infomoment II Bivak
Zaterdag 24 mei			
Infomoment III Bivak
Zondag 25 mei
Aspiwerking
Zondag 1 juni				
Omloop Kluisbergen
Zondag 8 juni 				
Pinksteren: Geen Chiro
Zondag 29 juni			
Laatste werking
					Eindflits
					Daguitstap
Zondag 6 juli

Chiromis

Vrijdag 11 juli				
Zondag 21 juli				

Vertrek bivak Moulin de Moederscheid, Amel
Eind bivak Moulin de Moederscheid, Amel

Zaterdag 30 augustus

DIA-avond

Zondag 21 september

Start werkjaar 2014 – 2015

21 – 31 juli 2015
21 – 31 juli 2016
21 – 31 juli 2019
21 – 31 juli 2020

Bivak Delvenhof,  Kaulille
Bivak De Perenboom, Heusden-Zolder
Optie: Bivak Pexhof I, Gruitrode
Optie: Bivak Driepaal, Dilsen-Stokkem
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Ibrachim Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
GSM: 0470/45 02 87
Thuis: 056/37 22 31
VDC094@hotmail.com

Zwoebers
Rüne Kerckhof
Koning Leopold II-laan 19
8501 Heule
GSM: 0499/19 37 18
Thuis: 056/35 86 65
rune_kerckhof@hotmail.com

Melian Vancoillie
Oude Ieperseweg 51
8501 Heule
GSM: 0472/63 05 32
melian_vancoillie@hotmail.com

Neel Vanhecke
Hoogweide 1Y
8501 Heule
GSM: 0474/32 13 46
Thuis: 056/37 02 25
neel.vanhecke@hotmail.com

Lise Tandt
Hemelweg 11
8501 Heule
GSM: 0476/29 67 69
tandt_lise@hotmail.com

Rakwi’s

Liske Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0478/96 42 49
Thuis: 056/41 24 42
liske.lesage@hotmail.com

SPeelclub
Niels Decoene
Mellestraat 221
8501 Heule
GSM: 0473/22 25 13
Thuis: 056/32 93 07
niels.decoene@gmail.com

Saïn Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
GSM: 0478/41 48 08
Thuis: 056/37 22 31
sainvandecaveye@hotmail.com

Wannes Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0471/12 48 78
Thuis: 056/41 24 42
wannes.lesage@hotmail.com

Jelle Dejonckheere
Wittestraat 34
8501 Heule
GSM: 0472/59 81 84
Thuis: 056/35 70 94
Jelle.Dejonckheere1995@hotmail.com
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Julie Pauwels
Zwingelaarsstraat 56
8501 Heule
GSM: 0472/66 56 05
pauwelsjulie@hotmail.com

Lisa Breyne
Warande 1
8501 Heule
GSM: 0478/57 63 62
lisa.breyne@hotmail.com

Simon D’Haene
René Declercqlaan 7
8501 Heule
GSM: 0473/18 93 11
Thuis: 056/35 55 57
simon.dhaene@gmail.com

Tito’s
Celine Nollens
Nieuwstraat 9
8860 Lendelede
GSM: 0494/07 04 36
celinenollens@hotmail.com

Keti’s

Niel Butaye
Losschaert 1
8501 Heule
GSM: 0494/33 06 33
Thuis: 056/33 06 33
nielbutaye@gmail.com

Kelly Dekyvere
Peperstraat 99
8501 Heule
GSM: 0472/66 56 05
Thuis: 056/37 18 89
dekyverekelly@hotmail.be

Jamie Beernaert
Kransvijver 44
8501 Heule
GSM: 0479/14 65 10
E-mail: jamiebeernaert@hotmail.com

Elise Bekaert
Hoefbladstraat 2
8501 Bissegem
GSM:0494/98 15 13
elisebekaert1@hotmail.com
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Aspi’s

Tom Vandromme
A. Rodenbachlaan 51
8501 Heule
GSM: 0495/42 73 19
Thuis: 056/35 49 80
tom.vandromme@telenet.be

Groepsleiding

Petra Coppens
Steenstraat 92
8501 Heule
GSM: 0477/68 74 95
petracop@hotmail.com

Wannes Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0471/12 48 78
Thuis: 056/41 24 42
wannes.lesage@hotmail.com

Wim Seynaeve
Pastoriestraat 1
8501 Heule
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VB’s

Niel Butaye
Losschaert 1
8501 Heule
GSM: 0494/33 06 33
Thuis: 056/33 06 33
nielbutaye@gmail.com

Proost

