CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2013 - 2014
juni - juli - augustus
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Voorwoord
Dag trouwe flitslezer,
Na weer een jaar hard labeur, op de schoolbanken of op het werk, zijn we allen toe aan een welverdiende
vakantie. Tijd voor al onze leden om die boeken op zolder te klasseren en de valies van onder ’t stof te halen en
de Schotse kleren op te zoeken.
We mogen stilaan terugblikken op een meer dan geslaagd Chirojaar.
Het werd een super groepsfeest met hilarische toneeltjes, prachtige dansstukken en uiteraard ook een eigen
musical die velen zich nog zullen herinneren. Tijdens dit feestweekend mogen we ook de prestaties van onze
twee oudste groepen niet vergeten, die als het waar bewezen hebben dat Wauters VS. Waes hun rolstoelenrace
niets vergeleken was met de 24u rolstoelenrace die de oudste groepen gehouden hebben.
De dropping zoals echte smokkelaars het zouden doen, was zeker ook eentje om niet te vergeten! Eind mei
volgde een heuse OLD-BBQ. (Oud Leiding) Heel wat ex-chirovrienden herbeleefden hun jeugd. Na een lekker
bakje friet met ribbetjes, braadworsten… genoot iedereen van het kampvuur op ons pleintje. Alvast een dikke
merci aan iedereen die bovenstaande evenementen mogelijk maakten!!
Nu dit allemaal achter de rug is, kan iedereen zich volop concentreren op het hoogtepunt van het
chirowerkjaar. De komende weken zal er weer behoorlijk wat geschilderd, getimmerd en geknutseld worden
door de leiding in het heem om het kamp te voorzien van heuse schotse constructies, waardoor jullie zich echt
in Schotland zullen wanen.
Dit jaar is er geen bezoekdag. Natuurlijk willen wij dat jullie al onze belevenissen wel kunnen meevolgen.
Hiervoor zullen we enkele foto’s tijdens het kamp posten op het internet. NIEUW dit jaar: deze collage plaatsen
we niet alleen op Facebook, maar ook op Picasa. De link waar je de foto’s zal kunnen terugvinden, plaatsen
we op onze site. Ook is er de DIA-avond op 30 augustus waar alle gebeurtenissen van het kamp zullen worden
vertoond. Alle foto’s zullen dan ook digitaal kunnen verkregen worden.
Het was een zeer mooi werkjaar met terug heel wat spetterende activiteiten, maar aan alles komt een eind, net
als aan dit voorwoord. We hopen dat we jullie een jaar vol plezier bezorgd hebben en hopen jullie dan ook
allemaal terug te zien in september. Maar voor het september is, is er eerst nog een deugddoende vakantie met
chirokamp! Geniet ervan!
Tot op kamp!!
Wannes & Niel
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VB-parlee
Mijmeringen,
We schrijven zaterdag 7/06/2014 en de beloofde hittegolf begint stilaan de verwachte proporties
aan te nemen. Om een echte hittegolf te worden zal het nog een heel klein beetje beter zijn best
moeten doen, maar de studenten zullen er niet kwaad om zijn. Sinksenfeesten te midden van
den blok… ’t moet niet gemakkelijk zijn om iedereen die niet moet studeren goedgemutst
richting ’t stad te zien trekken en nog veel goedgemutser te zien terugkeren. Tegen dat deze flits
verschijnt zal het voor zij die hun best deden allemaal achter de rug zijn. Aan zij die toch nog
bezig zouden zijn een welgemeende “hou vol”.
Terwijl Clouseau op de achtergrond zingt dat hij me nu liever ziet, beginnen mijn gedachten
meer en meer richting Amel af te dwalen. In mijn binnenste weet ik dat hij (de Koen) niet tegen
mij bezig is, maar tegen mijn allerliefste die met dit weer aan de naaimachine heeft plaats gevat
om Schotse rokken te maken. Menig Schot zal stik jaloers op me zijn wanneer hij mijn pad
kruist. Allé, toch op mijne rok… Het is toch een dankbaar thema, niet? Je moet het wereldwijde
web maar eens doorbladeren om te zien wat de Schotten allemaal uitvreten. Highlandgames.
Jawadde, niet voor watjes mijn gedacht. Whisky. Jawadde, ook niet voor watjes mijn gedacht.
En dan dat Schotse eten. Ne Mars in ’t frietvet, schapenmaag gevuld met ingewanden en naar
het schijnt durven sommigen ook andere onderdelen van de ram naar binnen te werken. Beste
mammaatjes, ik kan u verzekeren dat we het op “degelijke” kampkost zullen houden. Dat is
sowieso al niet voor watjes. De deels vernieuwde kookploeg heeft alweer een prachtig menu
in elkaar gebokst. We kregen tijdens het kampvoorbereidingsweekend van 1 mei jl. alvast een
voorsmaakje. Mijn smaakpapillen snakken naar meer.
Hoe langer ik hier onder mijn parasolleke zit hoe warmer het wordt onder mijn haarklak. De
fles spuitwater heeft er helemaal aan moeten geloven en mijn rug begint om een laagje
zonnecrème te smeken. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we tijdens het komende kamp
heel veel zonnecrème zullen mogen smeren. De voorbereidingen voor de apotheose van dit
fantastisch werkjaar zijn tussen het blokken door al volop aan de gang. Er wordt met man en
macht aan een pracht programma gewerkt. De 10 kampdagen zullen tot de nok gevuld zijn
waarna uw kroost moe maar voldaan huiswaarts zal keren. Voor de ouders van zij die voor het
eerst met ons meegaan op kamp, verwacht u bij thuiskomst niet aan langgerekte verhalen. Uw
vragen zullen kort en bondig beantwoord worden. Veel meer dan een “ja” of “neen” zal er in de
eerste uurtjes niet uitkomen. Na een verkwikkend bad en een nachtje lekker slapen in eigen bed
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VB-parlee
komen de ervaringen er stukje bij beetje zeker uit. U kunt op uw twee oren slapen, de
leidings- en kookploeg staat garant voor de goede zorgen. Neen, we zijn heus niet allemaal
opvoeders, verplegers of andere specialisten ter zake maar we hebben het hart op de juiste
plaats. Uw kind is bij onze ploeg in goede handen. En Pé en ikzelf, wij kijken ernaar en kunnen
niets anders dan goedkeurend knikken.
Ondergetekende heeft zonet een verse fles spuitwater aangeboord. De inspiratie voor het
schrijven komt daardoor absoluut niet vlotter, maar het gevoel dat mijn tong en mijn
gehemelte één geworden zijn verdwijnt toch even. Deze stilaan tropische temperaturen bezorgen mij een zekere lichtheid. Ik dacht even dat ik met mijn voeten in het frisse water van het
beekje dat ons kampterrein in tweeën deelt stond. Als ik mijn ogen sluit zie ik de gekleurde tent
al staan en hoor ik het kamplied door de bomen schallen. “Niet zo luid” droom ik luidop, “je
zult de everzwijnen verjagen”. Ik denk dat het stilaan tijd wordt voor iets met meer inhoud dan
een glas spuitwater. Terwijl de klok genadeloos verder tikt begint de Schotse rok stilaan vorm
te krijgen. Nog ne keer of twee passen en deze Schot hoeft zich enkel nog een rosse baard aan
te meten. Ik ben er, op de baard na, helemaal klaar voor. Nog enkele weken werken en weg zijn
wij, daaaaag.
Tom
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Stine zoekt
Chiro Stine is op zoek naar (oude) gezelschapspelen, materiaal en originele verkleedkleren!
Staat er een grote kuis van de speelgoedkast op het programma? Of heb je op zolder nog een
toffe doktersjas, politiekostuum... liggen? Stuur gerust een mailtje naar
wannes.lesage@hotmail.com met wat je liggen hebt. Ons verkleedkot en spelenkoffer is je nu al
eeuwig dankbaar.

Gezelschapspelen
Met jullie hulp trotseren we een regenachtige zondag of een zomerse bui
op kamp. Onze spelenkoffer heeft zeker al 30 jaar Stine overleeft en zoekt
vers bloed voor uren spelplezier. Een oude monopolieversie, dokter
bibber, een schaakbord of 4 op een rij? Geef ons gerust een seintje.
Verkleedkleren
Een spel in het thema van de oertijd, een geksentriek kampthema en een groepsfeest waar
cirque du soleil van gaat watertanden? Geef mee kleur aan ons verkleedkot! Oude kleren zoals
truien, hemden of broeken hebben we reeds in overvloed. Maar een oude kostuumvest, gekke
hoofddeksels, beroepskledij of andere attributen kunnen we goed gebruiken. Ooit een wielercarrière gehad of een voetbalploeg gecoacht en je hebt nog truitjes liggen. Aarzel niet om ons
te contacteren.
Gereedschap
Doordat we wekelijks het uiterste vragen van onze lokalen, gaan er vaak
hier en daar zaken stuk. Een paar vijzen extra inboren, een lamp herstellen, een nieuw materiaalrek maken, een keuken installeren. Dit zijn maar
enkele zaken die tijdens een chirojaar gebeuren. Ook op onze Chirofuif,
groepsfeest, bivak gaan er heel wat technische zaken mee. Daar is het vaak
handig om een schroevendraaier, inbussleutel, moersleutel, boormachine, schoppen, spades…
dicht bij ons te hebben. Kortom, gereedschap kunnen we altijd gebruiken. Heb je je eigen
werkmateriaal vernieuwd of heb je materiaal op overschot? Laat het ons weten!!
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Zwoebers
Een verhaaltje voor het slapengaan.
De zwoebers
Er waren eens niet zo lang geleden in een chiro hier heel dichtbij, een groepje van 3 leidingsmensen.
Ze waren op zoek naar een groep speelse, actieve en fantastische leden. Na een lange tocht doorheen
het volledige land belandde de leiding in het gezellige Heule, waar ze een groep van de geweldigste
zwoebers allertijden vonden in Chiro Stine.
40 weken lang kwamen ze iedere zondag samen.
40 weken lang speelden ze iedere zondag de meest uiteenlopende spelletjes.
40 weken lang beleefden ze de zotste avonturen en lachten ze zich kapot.
Maar na 40 weken zat het chiro werkjaar er bijna op.
Zelfs na al deze tijd vond de leiding het nog veel te vroeg om er al een einde aan te maken. Ze kwamen
samen en dachten heel lang na over wat ze gingen doen. “We kunnen allemaal samen in de chiro
wonen!” zei de ene. Maar dat mocht niet. “We kunnen bij de leden thuis te logeren!” zei de ander. Maar
ook dat kon niet. Ze dachten lang en hard na over hun probleem, maar zagen geen oplossing. Was er
maar een manier om nog voor een laatste keer zich 100% te kunnen geven.
Om nog voor een laatste keer plezier te beleven van een enorm formaat.
Toen ze samen zaten met de andere leiding van Chiro Stine, kwamen ze op het idee om samen met de
leden 10 dagen op kamp te gaan.
10 dagen vol spelletjes spelen, kampen bouwen, in veldbedden slapen, een trektocht maken,
leidingsavond en afsluiten met een prachtig kampvuur.
Een kamp om nooit meer te vergeten met een groep leden die de leiding zich altijd zal herinneren.
Het einde …
Of toch niet
Het kamp staat nog altijd voor de deur dus het einde moet nog geschreven worden. Dus kom mee op
kamp en help ons het einde van dit leuke werkjaar schrijven.
Voor iedereen die niet mee kan op kamp: elk einde is een nieuw begin. We hopen jullie dus zeker terug
te zien als het nieuwe werkjaar begint.
Maar ook voor jullie is er een spectaculaire afsluiter. Want met de laatste werking (29 juni) is er een
geweldige daguitstap voorzien zodat ook jullie werkjaar met een knal eindigt.
Super veel groetjes, knuffels en kusjes van de 3 leidingsmensen die op zoek waren naar een
spectaculaire groep en die gevonden hebben.
Ibi, Liske en Melian
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Speelclub
Met spijt in het hart moeten we jullie aankondigen dat dit al ons laatste flitsartikeltje is van het werkjaar: OOOOOH!
Dit betekent dat wij over een goede maand afscheid zullen moeten nemen van elkaar: OOOOOOH!
MAAR dit betekent ook dat het kamp voor de deur staat! Feest, juich en dans want dit kamp wordt
goed, dit kamp wordt schitterend, jaja, het wordt een kamp om in jullie geheugen te griffen en later aan
jullie kindjes te vertellen! We zijn heel blij dat er een grote opkomst is op dit kamp en zullen ons dan
ook geven om jullie 10 dagen vol plezier te bezorgen.
“Wat zullen wij doen op dat kamp?” hoor ik jullie al vragen (want jullie vragen heel graag wat we
zullen doen! ;) ) Wel, we zullen bouwen, dansen, ravotten, genieten van de zon, ons vuil maken,
wandelen, slapen, met water spelen, koprollen, zingen, eten, opstaan, platte rust houden, drinken, uitdagen, Schot zijn, en dit TIEN dagen lang!!! Wat een festijn aan plezier!
MAAR, traditiegetrouw vindt eerst nog onze daguitstap plaats! Een hele dag met onze overcoolezaligeactieveleuke bende op stap zien wij al helemaal zitten! Zeker na deze lastige periode vol examens en
proeven (jak he! Ook jullie leiding doet liever andere dingen dan proeven maken). Wij zullen dus heel
gelukkig zijn om jullie allemaal mee te nemen op deze daguitstap op 29 juni :).
Om af te sluiten een foto van hoe wij er bijna een jaar geleden uitzagen. Toen kenden wij jullie nog niet
en jullie kenden ons niet. Gelukkig is daar snel verandering in gekomen en kunnen wij met een goed
gevoel in ons hartje zeggen: “JULLIE ZIJN FANTASTISCH!”
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Jullie liefhebbende leidersbende
Lise, Neel en Rune!
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Rakwi’s
Liefste rakwis
Hier opnieuw het enige, spetterende rakwi-artikel. Jullie, rakwi’s, hebben allemaal het beste uit zichzelf naar boven gehaald tijdens het voorbije werkjaar. Eerst was er het Sintfeestje waarbij een hoop
enthousiaste vormelingen nog zijn achter gekomen. Daarna het übercoole feestweekend. De meesten
ondergingen een metamorfose van rawki naar Peter Pan, piraat of naar die 5-koppige tieneridool popgroep, waarvan hun naam niet noemenswaardig is.
En als kerst op de taart hadden we ons megagroenspetterendmargirakwiweekend. Jaja, wat een woord.
Alleen bestemd voor de groentjes onder ons. Ondanks het mindere weer lieten we niet merken dat we
maar groentjes zijn. Dat onze rakwi’s zot zijn van water, hebben jullie meer dan genoeg bewezen.
Maar nu staat er ons nog één iets te wachten, ONS BIVAK!!!! Wat is een chirojaar zonder kamp? Jaja,
een kamp van 10 dagen. Ravotten, leuke spelletjes, een kamp bouwen en … nog meer
leuke spelletjes. Wij hopen dat jullie evenveel kampkriebels hebben zoals wij, want amai zeg! We hebben het al honderd keren vermeld, maar toch, het wordt suuuper.

Een beestige rakwibende		
Hopelijk hebben jullie allemaal een super goed rapport? Wij duimen alvast voor jullie

Tot de volgende
Wasje, Kenny, Saïn en Jelle
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Tito’s
YOOOOOOO TITO’SSSSS!

--- Oe ist?
** Goee me u?
--- Wok goeee, eye gedaan me de examens?
** JAAAA!!! EN KBEN EMEEEENS BLIJ WANT HET STAK MIJ ZOOO ZWAAR TEGEN!
YOOOOOOO TITO’SSSSS!

Voila si! Eindelijk
gedaan
me die examens! We kunnen nu volop dromen van het kamp (nie daj da nie kon doen
--- Oe
ist?
** Goee me u?
tijdens die examens
hé, ‘k ben eigenlijk zeker daj allemaal zat te dromen over ‘t kamp, in plekke va de leren)
--- Wok goeee, eye gedaan me de examens?
** JAAAA!!!
niet erg, ik dee da
ook…EN KBEN EMEEEENS BLIJ WANT DE STAK MIJ ZOOO ZWAAR TEGEN!
Maar ‘t is bijna zo ver hé, ‘t is eeeecht nie meer lang! En we hopen echt dat het bjistig ga zijn, webben der zin in!
Voila si! Eindelijk gedaan me die examens! We kunnen nu volop dromen van kamp (nie daj da nie kon
‘K vind echt machtig
oe daw
zijn, we
eenzeker
zalige
bende!zat
Enteweetje
dawt’kamp,
me deingrootste
bende zijn op
doen tijdens
die examens
hé,zijn
kbenecht
eigenlijk
daj allemaal
dromen over
plekke
kamp, echt de grootste
é! niet
OEerg,AWESOME
IS DA WEL NIE!
va de leren)
ik dee da ook…
Maar tis bijna zo ver hé, tis eeeecht nie meer lang! En we hopen echt dat bjistig ga zijn, webben

zin in!
‘K heb om jullieder
verlangens
naar het kamp wat te ‘stillen’ een aftelkalender gemaakt,jeujjjjj! Ideaaal om te zien
Kvind echt machtig oe daw zijn, we zijn echt een zalige bende! En weetje daw me de grootste bende
hoeveel nachtjeszijn
jullie
nog
moeten
slapen..
da jullie
nog
op kamp, echt de grootste
é! OE(me
AWESOME
IS DA
WELnie
NIE!goed kunnen tellen en rekenen heb ik dit voor
jullie makkelijk gemaakt. :) IN KOOR: Dank u welll!!!
voorallemaal
jullie verlangens
naar kamp
wat teemens
‘stillen’ een
aftelkalender
gemaakt,jeujjjjj!
Iedeaaal
Ge kun ma zienKheb
daj em
gebruikt
! Ki daar
lang
aangezeten
(me dak goe
ben om
in
te zien hoeveel nachtjes jullie nog moeten slapen.. (me da jullie nog nie goed kunnen tellen en
computerprogrammashizzl
enal. :)
rekenen heb ik dit voor jullie makkelijk gemaakt) IN KOOR: Dank u welll!!!
Ge kun ma zien daj em allemaal gebruikt ! ki daar emens lang aangezeten (me dak goe ben in

computerprogrammashizzl
enal) nu al eens melden daj echt een bjistige bende waart en dat we ons
En euhhh wij (Simon,
Lisa en Julie) willen
echt geamuseerdEnebben.
We hopen dan ook dat het zowel voor jullie als voor ons een machtig kamp zal zijn
euhhh wij (Simon, Lisa en Julie) willen nu al eens melden daj echt een bjistige bende waart en dat
(ma me oes zot we
kampterrein
zal daebben,
wel lukken,
echt
machtig
bosserig
ideaal stoer kizzig mooi
ons echt geamuseer
we hopentis
dan
ook geskift
dat zowelzalig
voor jullie
als voor
ons een machtig
kampterrein! ) kamp zal zijn (ma me oes zot kampterrein zal da wel lukken, tis eccht geskift zalig machtig bosserig ideaal stoer kizzig
mooi kampterrein! )

Voila
ierierulder
;) USE
IT!of love
Lot’senof
love
ksee your
smoelekes
on camp é
Voila
ulder kalenderke!
kalenderke! ;) USE
IT! lot’s
ksee
youren
smoelekes
on camp
é
De PS is alleen
te
lezen
voor
tito’s
die
NIET
Louise
noemen.
De PS is alleen te lezen voor tito’s die NIET Louise noemen.
(ps: leer het liedje van louise –gers pardoel vanbuiten, louise ga tennnn komen :p HI-HI)

(ps: leer het liedje van louise –gers pardoel vanbuiten, louise ga tennnn komen :p HI-HI)

KAMP TITO’S 2014
11 juli – 21 juli
AFTELKALENDER
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Maandag
30 Juni

Dinsdag
1 Juli

Woensdag
2 Juli

Donderdag
3 Juli

Vrijdag
4 Juli

Zaterdag
5 Juli

Zondag
6 Juli

11 nachten
slapen

10 nachten
slapen

9 nachten
slapen

8 nachten
slapen

7 nachten
slapen

6 nachten
slapen

5 nachten
slapen

Maandag
7 Juli

Dinsdag
8 Juli

Woensdag
9 Juli

Donderdag
10 Juli

KAMP
****

KAMP
****

4 nachten
slapen

3 nachten
slapen

2 nachten
slapen

1 nacht
Slapen

VRIJDAG
11 JULI
vertrek
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Keti’s
Dag lieve lieve keti’s
Ja jullie hebben gelijk,
De examens gedaan en de zomer komt er aan. Maar
ook het werkjaar is gedaan. Ik moet jullie nog laten
weten dat wij ook op kamp trekken. Begin alvast je
kitten te strekken. Want wij gaan met de
koersefiets. Dus het wordt alles of niets. Enkele
belangrijke zaken om te weten:
Wij vertrekken te fiets 8 juli. Zorg dus zeker voor
jullie middageten, een slaapzak en een matje om op
te slapen, zodat je ‘s anderdaags niet ligt te gapen.
Een klein aantal centjes. Voor te trakteren aan
mooie ventjes. Je fiets moet tip top in orde staan.
Dus is er een verplichte controle op ...juli zodat
je goed verder kan gaan. Uren zie je hier niet staan
Maar deze komen er later aan. Stopgerief en een
nieuwe band om een platte band te stoppen. En
voor diegene die hun fiets laten droppen. enkele
kleren, wat versnaperingen en poetsgerief voor de
tanden. Dit is zowat alles van informele bestanden.
Versta je niet zoveel van het gedicht van een
prachtige dichter?
Hieronder wat meer info, iets gerichter.

... juli: VERPLICHTE fietscontrole (uur volgt
later)—kan je niet? Trommel familie op!!
6 juli: Kampmis met fietszegening
8 juli: Vertrek voorkamp: reken tussen 8-10uur
vertrek
Wat je zeker nodig hebt:
Portefeuille met paspoort, sis en enkel centjes (meestal rond de 50€, ZEKER voldoende)
Fiets met fietszakken
Slaapzak, matje
Verse kledij, niet te veel, beperk de bagage!!
Middageten voor de eerste dag, versnaperingen, drinken, zeker water!
Stopgerief en reserveband!
Eventueel muziek voor onderweg
Gsm! Noodzakelijk
Dingen die je noodzakelijk vind om mee te nemen
GOED HUMEUR!! Krachtige kitten voor de vele bergen die we beklimmen
Willen jullie nog zaken weten die niet vermeld staan, wees niet bang om je naar jullie ubercoolemegatoffezotsexy keti-leiding te begeven.
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Aspi’s
Halloooooo ………….. ASPI’SSSSSSSSS
[Cliché=aan] We zijn ondertussen bijna aan het einde van een schitterend werkjaar gekomen
[Cliché 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. Bereid jullie maar voor op de bergen die we zullen beklimmen, de rivieren waarin we zullen
zwemmen en vooral de keiharde spelen die we zullen spelen!
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. Terwijl jullie aan het studeren zijn, zijn wij reeds volop het programma voor een schitterend
kamp in elkaar aan het stampen! “
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.)
Daarnaast mogen jullie zich ook aan een schitterende daguitstap verwachten! Wat gaan we daar nu
weer doen. Wel we gaan eerst de trein vermarginaliseren, daarna gent-dampoort vermarginaliseren
en kapot maken en daarna gaan we misschien ook eens gaan zwemmen in het subtropisch zwembad
maar dat is bijzaak. [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].
Maar gasten maakt dat je dit zeker onthoudt!!:
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Seee ya!
Leidster Els en leider Aap
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Op de koffie met ...
Dag Big Mac,
We zijn zeer blij dat je met ons mee
op kamp gaat! We hebben wel nog
enkele vraagjes voor je:

hoor!
- Big Mac, wat zijn jouw dagdagelijkse bezigheden?

Big Mac

BM: Ik sprokkel zeer graag hout
om mooie kampvuren te maken!
Wandelen doe ik ook zeer graag en
dit jaar zal ik er volop van genieten
om prachtige wandelingen te maken in Amel. Zoveel mooie natuur
hier, ik zal me zeker niet vervelen!

- Wat vindt je van onze kampplaats?
BM: Ik kan me geen betere kampplaats wensen. Zoveel natuur!
Prachtig gewoon !! Ik verlang al om
High Land games met jullie mee te
spelen. Op zo’n mooie kampplaats.
Ik hoop dat we mooi weer hebben
zodat we ’s avonds naar een prachtige sterrenhemel kunnen kijken.
Maar een regenachtige dag kan
ook wel super leuk zijn! Dan ligt
het veld wat modderig. En modderige spelletjes vind ik ook altijd
leuk.
- Naar welke dag kijk jij het meeste
uit?
BM: BOUWDAG! Zonder enige
twijfel :) !!
Ik bouw zeer graag en kijk er al
naar uit wat de afdelingen zullen
bouwen! Hopelijk zullen er zotte
constructies gebouwd worden. Ik
zal alvast een handje mee helpen
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- Kan je ons wat meer vertellen over
Schotland?
BM: Tuurlijk! Ik zal jullie wat basisinfo meegeven:
- Hoofdstad: Edinburgh
- Regeringsvorm: Monarchie
- Staatshoofd: Elizabeth II
- Regeringsleider: Alex Salmond
-Religie:Protestants,
Rooms-Katholiek
- Oppervlakte: 78.772 km²
- Inwoners: 5.313.600
- Ons motto: “In My Defens God
Me Defend”
- We hebben niet echt een
volkslied. Maar hebben wel een
paar zeer bekende liederen zoals:
The Flower of Scotland, Scotland
the Brave, Scots Wha Hae.
- Is De taal eigenlijk moeilijk om te
spreken Big Mac?

www.CHIROSTINE.be

BM: Neen hoor eigenlijk niet. Wij
spreken gewoon Engels met een
ander accent. Soms gebruiken we
ook andere woorden. Hier even
een kort lijstje met woorden die wij
gebruiken:
- Clan Chief : Het hoofd van een
stam
- Ceilidh : Een Schots ‘dansfeest’
- Kilt: Een Schots ‘rokje’
- Tartan: Een geruit patroon met
verschillende kleuren, dat vaak
wordt afgebeeld op kilts
- Loch: Meer
- Castle: Kasteel
- Munroe : De Schotse naam voor
een hoge berg. Hun namen beginnen vaak met ‘Ben’ of ‘Cairn’
- National Nature Reserve :
Nationaal Natuurpark
- Puffins : Papegaaiduikers
- Monarch: Koning
- Glen: Dal
- Red Deer : Rode Hert
- Bed & Breakfast: Een hotel waar
je kunt slapen en waar je ook ontbijt kan krijgen.
Big Mac, wij zien het kamp al zeker
zitten! Dankje wel voor het interview en tot 11 juli!

Groetjes Saïn en Kelly !

Kampadres

Gaat je zoon, dochter, vriend, vriendin, liefje, ...
mee op kamp naar Amel?
JA? zin om hen een briefje te schrijven? Natuurlijk!!!
Dat kan naar volgend adres:

Chiro Stine Heule
T.a.v. ……………………. (naam van je kapoen)
Möderscheider Mühle
Möderscheider Mühle 4
4770 Amel
Wij wachten alvast vol verlangen op een mooi kaartje, briefje, postpaket, ...
Weet je ook graag wat wij daar allemaal uitsteken? Kijk dan dagelijks op de facebookpagina om ons fotoverslag
van de dag te zien. Voor de niet facebookgebruiker kan je op de chirosite een link naar picasa vinden. Op deze
link zullen de fotoverslagen ook te zien zijn. Hier zie het fotoverslag van vorig jaar.
Op 21 juli komen we terug van ons machtig chirokamp. Dan rest
ons alleen nog een hele hoop uitlaad en opkuiswerk. Hiervoor zijn
we op zoek naar vrijwilligers onder jullie die graag een handje
helpen bij het uitladen van de Camions. Help je ons graag met een
handje of een voetje? laat dan iets weten aan Simon D’haene via
simon.dhaene@gmail.com
We kunnen alvast vertellen dat ons kamp een schot in de roos
wordt!!!

www.CHIROSTINE.be
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Toost met de proost
Hoera! Mijn tent is terecht. Een mens vraagt zich af hoe zo een ding zoek kan raken. Het is niet
piepklein en kan niet verdwijnen in de verste achterkant van een of andere schuif of kast. Ze
stond zelfs niet echt verdoken achter van alles en nog wat. Ze stond gewoon niet op haar plaats.
Die dingen gebeuren. Met de teruggevonden tent kan het pas echt beginnen: aftellen naar de
vakantie en naar alles wat daarop rijmt: een midweek Parijs, een tiental dagen Oostenrijk. Niet
Tirol, wel Salzkammergut; maar dat heeft verder niet veel belang, behalve dat ik er danig naar
verlang. En bovendien trek ik een aantal dagen mee met onze Heulse Chiro’s, alle twee. Ja, het
mag wat mij betreft gauw komen.
Ik stel me, vakantiegewijs, dezelfde vragen als iedereen.
Zal ik euro’s genoeg aan de kant hebben gezet? Zal het
mooi weer zijn? Zullen we er zonder kleerscheuren en
accidenten door geraken? En, voor een culinair genieter
zoals ik niet onbelangrijk: wat zullen we eten? Blijkt het
nu bijzonder moeilijk te zijn om het kampmenu op het
spoor te komen. De kookploeg houdt de tanden stevig op
mekaar en is niet te vermurwen. Even denk ik eraan wat
smeergeld uit mijn zomerhoed te toveren, maar zeer veel
euro heb ik nu ook weer niet op overschot, en dus houd
ik wijselijk de portemonnee gesloten. Niet getreurd. Ik
volgde van zijn leven al eens een cursus detectivewerk,
Sherlock in zeven beurten. Moet u ook eens doen, u houdt het niet voor mogelijk hoe boeiend
dat wel kan zijn. Zelfs de spannendste series op TV vergaan, in vergelijking met mijn dagelijkse
werkelijkheid, in het niet.
Zo kwam ik op slinkse wijze, met gevaar voor eigen leven, te weten dat er echt wel WAP op
het menu staat. En dat we ook al eens spaghetti zullen eten. Aangevuld met: Terrine voor fijnproevers omringd door een sausje met zuiders tintje, geurig soepje ‘minestrone’ verfijnd met
parmezaanse kaas, gebakken pladijsfilet en langoustinestaartje in een krokant jasje, een zalfje
van erwten, duo van kalfsfilet en kwartelborstje op provençaalse wijze en kruidenrisotto,
bavarois van frambozen, vanillesausje en rode vruchten en meer zulke lekkernijen, met aangepaste dranken toe. Water vooral, en occasioneel al eens een aantal centiliter cola, limonade,
fruitsap, fristi, schweppes, en voor de grote mensen (?!) aangepaste wijnen.
Ja, een mens mag al eens dromen zeker?
Straks, hopelijk nadat je dit gelezen hebt, zien we elkaar op de kampmis, zondag zes juli, om
eleven hours, in de Kerk. En ook op kamp zelf zal ik er een aantal dagen (en nachten zijn). Gewoon, om er te zijn, zonder veel spel en tralala. Ik hoop dat u daarmee gediend bent. Indien
niet, dan zij het zo, maar ik ga het echt niet laten. Helaba, bavarois als dessert… wie kan dan
nog thuisblijven? Echt wel ça va…
Tot een volgende!
Toost!
Proost.
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Moppentrommel
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Spelletjes

Vind de verschillen
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Kleurplaat
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Wist je dat ...
-Wist je dat de top van de obelisk in Washington gemaakt is van aluminium?
-Wist je dat ijshockey vroeger werd gespeeld zonder bescherming?
-Wist je dat het eersteitem dat verkocht werd via ebay een kapotte laserpointer was?
-Wist je dat paarden niet kunnen overgeven?
-Wist je dat Belgïe 2-1 gewonnen heeft van Algerije
-Wist je dat Australïe eilanden heeft genaamd: “Tuesday island”, “Wednesday Islang”,
“Friday Island” , ”Thursday Island”?
-Wist je dat vuurvliegjes behoren tot de kevers en niet tot de vliegen?
-Wist je dat Michael Jackson eens een Harry Potter musical wou doen maar J.K. Rowling
néé zei?
-Wist je dat de maker van de Ipod eerst naar Philips en RealNetworks ging vooraleer hij
het verkocht aan Apple?
-Wist je dat Furbies verboden waren door de NSA omdat ze staatsgeheimen zouden kunnen herhalen?
-Wist je dat slechts één helft van de dolfijn slaapt zodat de dolfijn weet wanneer hij naar
boven moet voor zuurstof?
-Wist je dat inktvissen geen botten hebben en zo lenig zij dat ze door openingen kunner
iets groter dan hun oogbal?
-Wist je dat Ductape zelfs door NASA op de maan is gebruikt om dingen te repareren?
-Wist je dat jet met Ductape zelfs een boot kan maken?
-Wist je dat Teddy beren geproduceerd zijn met een neutrale expressie zodat kinderen
hun emoties kunnen zien in ze?
-Wist je dat walvissen heupbeenderen hebben?
-Wist je dat dit mijn laatste wist-je-datje’s van dit jaar zijn?
-Wist je dat we binnenkort op kamp gaan met de schotten?
-Wist je dat cheerleading in het begin een sport was alleen voor mannen?
-Wist je dat Marie Curie’s notities nog steeds radioactief zijn?

20
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Achterklap
Neel : 		
		

‘Ik ben zeer blij een actieve bende als speelclub gehad te hebben in mijn eerste jaar!
Ik zal me dit nog lang kunnen herinneren, DANK JULLIE WEL! :)’

Simon: 		
		
		

‘De Tito’s zijn verzot op het spel New York is burning. En ze hebben er dan ook niets beter op 		
gevonden dan het spel wat te pimpen. Dan krijg je New York is burning in rolstoelen! 			
Dat was DE MAX!’

Ibrachim:
‘De zwoebers zijn mega-awesome-vet-cool. Jullie zijn de coolste groep, een grote bende 			
		grappenmakers! :)’
Céline: 		

‘Ik ben @#!!:ERORR§!!}#://HEET@#’

Elise&Niel:
		
		

‘De bende van de aspis zijn de grootste marginaalste, allesetende en durvende , dansende, 			
bjistige monsters die een leider Aap en een leidster Els ooit hebben gezien. Iedere zondag 			
slappe lach en zalige – escalerende – werking it was! Op naar een even zot kamp!’

Niels:		

’Moej een skelleke ein?’

Saïn: 		
		
		
		
		

‘Wanneer we verstoppertje spelen met de rakwi’s en ik mij verstop met de meisjes,
hoor ik steeds nieuwe geheimpjes. Hihi’
‘En op rakwiweekend: de overstroomde beek waar enkele rakwi’s toch zijn in gevallen,
waardoor alle rakwi’s massaal in de beek sprongen, ook al waren ze kletsnat van de regen. 			
De rakwi’s moesten en zouden zwemmen!’

Aanvullend:

‘Mijn botten zijn waterdicht Saïn maar niet als je tot aan jou knieën in het
water staat ;).’ Groetjes Kelly

Lise: 		
		

‘Ik dank de leiding die mij in de Heulebeek smeet tijdens de aspiwerking.’ (ps: heel diep
vanbinnen vond ik dit echt kei leuk)

Kelly: 		
‘Ons weekend was de max!! Kon me geen toffere bende voorstellen, gunder bende toarten! 		
		
Michelle uw watersnuiven zal me ook wel bij blijven… Hoe komdje der toch op?? Jullie zijn
		
gemotiveerde Keti’s die alles deden om centjes voor hun kisse te verzamelen echt TOP! 			
		#Verlangensnaarkamp!!
Julie:		
		
		
		

‘Tito’s#zijn#de#beste#twa#een#bjistig#jaar#tga#nog#machtiger#zijn#op#kamp#
ki#mi#al#vele#gesmeten#me#ulder#love#weekend#titogewest#kerstmis#groeps
feest#twa#echt#al#geniaal#THAEENTOPKAMPZIJN#whiehoeeeeeeeeeeeewwieeee
#Thanksforeverythingguyzzz!#’

‘We zien jullie allemaal terug voor ons Schotkamp, om daar samen met jou leiding nog meer historische – grappige – mooie – ontroerende momenten vast te
leggen, De leiding ziet het alvast zitten om met zo’n grote bende op kamp te gaan.
Onze kamppleine is echt machtig dus dit zal zeker al niet ontbreken, nu jullie
nog… !’				
SEE YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
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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			

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

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
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2013 -2014
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 Möderscheider Mühle, Amel
Eind bivak Möderscheider Mühle 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

T-shirts van Chiro Stine kopen?
Dat kan op 9 juli. Dan word ook je bagage verwacht aan het heem om deze mee te nemen op kamp.
Deze t-shirts zijn te verkrijgen voor 6,00 euro.
DIA-avond
Op zaterdag 30 augustus vindt onze jaarlijkse super-de-luxe dia-avond plaats. We verwelkomen jullie
allemaal in de turnzaal van vbs Spes Nostra in de Schoolstraat. Het wordt een avond waar we terug de
kampsfeer opsnuiven. Niet alleen een prachtige selectie van de kampfoto’s zal vertoond worden, ook foto’s
van tijdens het voorbije werkjaar zullen rijkelijk aan bod komen. En dit allemaal op groot scherm!!
Val je net als de leiding na het kamp in een zwart gat, dan is deze avond ideaal om terug de
kampherinneringen op te halen. Uiteraard is er daarna nog voldoende tijd voor een gezellige babbel.
Wanneer deze voorstelling juist start, zal na het kamp nog worden meegedeeld.
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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
vandromme.tom@hotmail.com

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

