CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2013 - 2014

December - Januari - februari

a MERry cHRiSTmAS
i WiSh You

Voorwoord
Beste Chiro leden, ouders en sympathisanten,
In deze drukke periode van feesten en cadeaus geven of ontvangen, heeft de leiding ook de tijd
gevonden om zich achter de computer te zetten en hun schrijftalenten op jullie los te laten. De bomen verloren hun allerlaatste blaadjes, de eerste lichte sneeuw is ondertussen gevallen en de handschoenen, sjaal en muts zijn vanonder het stof gehaald. Weldra zal 2013 stilletjes op zijn einde lopen
en halen we onze goede voornemens voor 2014 boven.
Maar voordat het zover is, blikken we in deze flits nog even terug op de eerste maanden van ons
werkjaar. Want we hebben natuurlijk niet stilgezeten! Zo waren er de toch wel geslaagde dia-avond
waar jullie herinneringen van het kamp in Brasschaat konden ophalen en de massale opkomst tijdens onze koeken-kaarting waar jullie de koekenvoorraad van dit jaar konden inslaan.
Naast deze jaarlijkse activiteiten zijn we ook met zijn allen gaan zwemmen. Gelukkig had dit zwembad niets mee van een simpele poel in de wei zoals velen wel zouden verwachten als je weet dat wij
zijn gaan zwemmen bij de “Boeren”, ook wel Waregem genoemd. Integendeel, het was de place to
be voor de afsluiter van ‘de Vlaamse zwemweek’. Je kon niet naast de waterglijbanen,
springkastelen, watertrampolines kijken!
In dit voorwoord maken wij ook een speciaal plaatsje vrij om de Keti’s en hun leiding te bedanken om
ervoor te zorgen dat wij ons buikje rond konden eten op hun pasta-avond.
En het is nog lang niet gedaan, want er staan nog tal van activiteiten op het programma. Bijvoorbeeld
onze pannenkoekenverkoop, fuif, groepsfeest, hespenspit en de dropping. Opgepast: de dropping
gaat dit jaar door op zaterdag 29 maart. De vooropgestelde datum (zie eerste editie flits en kalender)
klopt dus niet meer! Een lijst met alle data vind je achteraan in dit boekje en ook op onze site
www.chirostine.be .
Reden genoeg dus om een rustig plekje uit te kiezen om deze flits te lezen. Of dat nu
achteroverliggend in de zetel is of zittend op het toilet of…
Als afsluiter mogen wij met trots meedelen dat wij bij Chiro Nationaal ingeschreven zijn met 191!
Waarvan 171 leden, 18 leiding en 2 VB’s.
Dan staat er ons nog één iets te doen, jullie zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar toe te wensen.
Vele kerstgroeten,
Wannes & Niel
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Pannenkoeken
Beste leden, ouders en sympathisanten,
Het jaar zit er weer bijna op. Dus staat er ons nog één ding te doen:
DE PANNENKOEKENVERKOOP.
Een pak van deze heerlijke pannenkoeken kost €6 en de opbrengsten van deze actie gaan naar
spelmateriaal om de doorsnee zondag nog chirotastischer te maken.
De verkoop loopt tot 2 februari en dan krijgen jullie de bestelde pannenkoeken tegen
16 februari.
Bestelformulier bijgevoegd in deze flits
We bedanken jullie alvast voor jullie medewerking
De Leiding
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VB - parlé
Beste Chiroleden, -ouders, -sympathisanten en –oudstijders,
’t Is weer zover, de helft van dit Chirojaar is al bijna weer voorbij.
Heel wat megacoole of hjéle jitte chiroevenementen zijn al de revue gepasseerd.
D’er was de pasdag en diamontage. Een hele geslaagde compilatie van meer dan 40GB aan foto’s
en filmpjes van doorheen het vorige werkjaar en kamp.
D’er was de koekjeskaarting die een heel groot succes was. Van velen onder jullie, die blijkbaar
niet genoeg patatjes gegeten hadden ’s middags, is de winst nooit thuisgeraakt, behalve dan
mss nog kruimels. (Megapietje was de grootste winnaar ;-) ).
D’er was het bedankingsfeestje in ware Hawaï style. Het was er heet zeer heet, zelfs de
bedankingskadootjes voor de nu OUD-leiding waren niet bestand tegen deze temperaturen.
Maar niet getreurd, dat wordt heus nog goedgemaakt.
De Sint kwam op bezoek en oh wat waren we blij er zaten weer geen stoute kinderen bij (toch
niet waar de goedheiligen man van had gehoord), maar wie zijn wij om te gaan overdragen?
Iedereen was zo blij met het bezoek van de Sint dat we de rest van Heule ook van onze
Sintsfeer wilden laten proeven door met hele lekkere klaaskoeken van deur tot deur te
trekken. Heel jammer voor wie niet thuis was (of onze voorraad koeken op was).
Nu zien jullie volop het flikkeren van lichtjes. Voor de meesten zullen dat wel degelijk de
lichtjes van de kerstboom zijn, voor sommigen zal dit het oplichten zijn van een rood cijfer op
het rapport (maar wat zeg ik nu, ’t zijn allemaal goede studenten in de chiro, toch?) en voor de
oudsten en leiding zal het nu nog wel het fonkelen zijn van de zweetdruppels die ze produceren
boven hun MEGA-cursussen die ze verondersteld worden op hun duimpje te kennen.
Eenmaal de drie Koningen, in navolging van de gestaarte ster langshier zijn gepasseerd en de
flikkerende fonkelende kerstbollen en slingers van den boom zijn geplukt, pakskes zijn opengescheurd, de kerstboom weer gedegradeerd wordt tot ordinaire den-in-den-hof (of
opgeplooid op den zolder arriveert) en alle flessen drank leeg-getoast zijn is het weer tijd voor
superfantastischemegagigantischcoole-hjéil-de-max-Chiro-Stine werkingen en evenementen.
Daarom willen we nu al graag reclame maken voor onze volgende activiteit, nl. de pannenkoekenverkoop in januari, de briefjes niet vergeten binnen te brengen tegen 2 februari.
De pannenkoeken worden op 16 februari meegegeven.
Vrolijke, fonkelende, twinkelende kerst en megagelukkig nieuwjaar,
Jullie Engeltjes van VB’s Tom en Pé.
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Zwoebers
Dag allerliefste zwoebers!
Hier is opnieuw jullie super toffe keicoole leiding :) Ten eerste willen we zeggen dat jullie een
super toffe bende zijn. Ook al is het koud of regent het, jullie komen altijd! Jullie zijn zelfs zo
talrijk aanwezig dat we elke week een extra leider of leidster hebben voor jullie. Als dat geen
luxe is!
Het werkjaar is nu een paar maanden bezig en er is al zoveel gebeurd. We hebben samen
Halloween gevierd, tomatensoep met spinnen gegeten en de aspi’s (=dat is de oudste groep)
hebben ook al eens werking gegeven. We zijn gaan zwemmen en onlangs is Sinterklaas op
bezoek gekomen.
Maar er zullen nog veel toffe dingen gebeuren. Zoals ons weekend, joepie! Dan kan je drie
dagen spelletjes spelen en plezier maken! Wij gaan op weekend van woensdag 16 tot vrijdag
18 april. En we gaan naar... Ieper! Hopelijk kunnen jullie allemaal mee, want het zal super tof
worden.
Als je nog niet zo goed weet wat we dan allemaal doen op een weekend, dan is dit geen
probleem. Binnen een paar weken zullen we eens langskomen bij jullie thuis om nog wat
meer informatie te geven. Wij kijken er alvast naar uit!
Na al dit goede nieuws hebben we ook nog slecht
nieuws. De volgende drie weken is er geen Chiro.
Oooooh! :( Maar na de vakantie zien we jullie opnieuw!
Ondertussen kunnen jullie veel feest vieren, spelen en
misschien zelfs een sneeuwman maken!
Ons blad is bijna vol en dus zullen we afscheid moeten
nemen. We wensen jullie nu al een zalig kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar! Tot in 2014 allemaal!
Daaaaaag fantastische zwoebers!
Veel groetjes van de zwoeberleiding
Ibrachim, Melian en Liske

6

www.CHIROSTINE.be

Speelclub
Dag liefste lieverdjes van ons!
Hoe gaat het met jullie? Wij zien dat jullie al enkele maanden overleven onder onze
leiding en wij zijn dan ook heeeeeeeeeeeel blij om te zien dat er wekelijks een
immense hoop speelclubbers klaarstaan om te spelen, ravotten, worstelen,
springen, lopen, lachen, 4uurtje eten, verstoppen, tikken en zoooooooooveel meer!
Wij verwachten meer van dat alles voor de rest van het jaar! Want na de leuke
activiteiten van 2013 volgen er in 2014 NOG MEER LEUKE ACTIVITEITEN HOEZEEEEE!
Hopelijk zijn jullie al wat voorbereid op het winter-, beren- weer dat we zullen
krijgen. Dat dit winterweer jullie niet kan tegenhouden om naar de Chiro te komen!
Wij hebben namelijk nog veel in petto voor jullie. LAAT DE WINTER DUS MAAR
KOMEN!! Want wij zullen spelen tot we er warm van krijgen. Voor we het weten zal
het weer zomer zijn!
Jammer genoeg zullen wij jullie 3 weken moeten missen ( van 22 december tot 5
januari).
Dus wensen wij jullie alvast een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar!!!!
Hoogachtend
Jullie leiding
Neel Vanhecke
Lise Tandt
Rune Kerckhof

www.CHIROSTINE.be
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Rakwi’s
Liefste rakwi’s,
Amai, wat gaat de tijd snel! Binnenkort zijn de proefjes
gedaan en mogen jullie de pakjes onder de kerstboom
open doen! Mss ook eens denken aan jullie leiding? :)
Terwijl ik dit nu aan het typen ben zijn jullie volop bezig
met de proeven! Wij duimen alvast voor jullie proeven! Hopelijk heeft iedereen
een goed rapport.
En ondertussen zijn we al 4 maand verder in ons rakwi leven! Wij met de leiding hebben nog steeds geen
seconde spijt dat we voor zo’n leuke bende staan. Integendeel, we hebben de tijd van ons leven tot nu toe :) !
Weet je nog:
De leuke tekstjes van de Sint?
De mega super coole glijbaan in het zwembad van Waregem?
Ons terroristen-politiespel,
waarbij Nyobe door de walkie-talkie verklapte op welke locatie we zaten ;-) .
Het spel Robin Hoed, waarbij we meer gesneuvelden kregen dan spelers?
De enge gezichten die we te zien kregen tijdens ons Halloweenfeest?
Het witte losse shortje dat Sasho voor zijn Chiroshort droeg? ;-)
Dat Haiko meters ver vloog in zijn fietsband omdat leider Wannes een korte bocht had gemaakt.
Het liedje over Jelle en de Paster?
Niels zijn echte naam Kenny is? :)
Emiel en Kobe kunnen tieren zoals echte meisjes?
….
En zo kunnen we nog super lang door gaan. Jullie zullen
ons nu wel al geloven als we zeggen: jullie zijn de tofste
chirobende!! En hopelijk gaat deze volledige superbende
mee op rakwi-weekend van 9 - 11 mei! Noteer dit onvergetelijke weekend zeker en vast in jullie (school)agenda,
zodat jullie zeker meekunnen.
Helaas moet ik jullie laten, maar wij verlaten jullie nooit !!
xoxo
Dikke rakwiknuffels: Jelle, Wannes, Niels & Saïn.

Psssttt: een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar skeetjes !!
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Tito’s
Gegroet Titovrienden
Hopelijk behaalden jullie allemaal mooie resultaten want nu zijn jullie vast
allemaal helemaal klaar voor een welverdiende kerstvakantie. Dat is toch wat
wij denken. Even geen zorgen voor school aan het hoofd. Tijd voor
ontspanning, misschien gaan sommigen van jullie wel skieën, of doen
jullie nog gekkere helemaal onbekende wintersporten. Of ben je eerder van
het rustige type en luister je graag naar het nieuwjaarsconcert op nieuwsjaardag? Dans je dan net als die Oostenrijkse dansers doorheen je huis?
#verzinzelfnogmaarduizendenééncoolekerstvakantieactiviteiten

Weet je in deze periode op wonderbaarlijke manier niet meer wat te doen
denk dan even aan alle toffe chiromomenten die we al samen met onze toffe
titobende beleefden.
#chirozalgemistwordentijdensdekerstperiodevoraldanonzetoffebende

Als je dacht dat je alles al gezien had na dit eerste deel van het ons fantastisch
chirowerkjaar dan zit je volledig mis. Er volgt nog een spetterend vervolg in
2014. Met nog 2 superweekends, 1 groepsfeest, 1 hespenspit, ontelbaar vele
grappige momenten, enorm gekke spelen, uitputtende spelen, strategische
spelen, 1 overdrevenoverheerlijkoverzaligovercooloverfantastischoverspannendover... KAMP in het vooruitzicht. Ze belooft 2014 meer dan geslaagd te
gaan worden.
#kortom2014wordlegen...waitforit...dary

2014

Over die 2 weekends gesproken, JA 2 WEEKENDS, dat lees je goed. Eentje is alleen met onze titogroep superfun. Dit
weekend gaat door van vrijdag 4 tot zondag 6 april. Het andere weekend is eigenlijk het super titogewestweekend. Dit is met nog een hele hoop andere titogroepen uit andere Chiro’s allemaal uit het gewest Wider, ja daar
zitten wij ook bij. Dit gewestweekend gaat door van vrijdag 25 tot zondag 27 april.
#agendaaanvultijdzieookachteraanindezeflitsbijdechirokalender

Zoals de meesten al weten zijn we van plan om een TITO-pet te maken. Deze zou ergens rond de 6 euro kosten. Precieze
prijzen komen later. Graag wisten we wie van jullie er graag zo’n pet wil hebben. Het is dus helemaal geen verplichting.
Het ontwerp van het opschrift moet nog gekozen worden, dit kiezen we samen door stemming op de titofacebookpagina.
Zo kunnen we ons laten zien op het TITOgewestweekend.

#putonyourcapandruletheTITOworld

#titobezoekbijdesint

Vele kerstgroensels jullie leiding: Julie, Lisa & Simon

www.CHIROSTINE.be
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Keti’s
Dag liefste ketitjes ( ja we zien under zo girn)

Voila sie, ons 2e flitsartikel ben ik nu aan het typen.. Tja wat valt er allemaal te vertellen over het voorbije werkjaar.
Ten eerste willen we toch eens vermelden dat jullie extreem harde werkers zijn voor jullie kasse!
We hebben al een mooi bedrag behaald met onze pasta avond en mensen lastig vallen in stad Kortrijk. Maar we
hebben nog boordevol activiteiten die ons daarbij gaan helpen zoals: onze megacoolelekkeresuperduper

WRAPAVOND volgend jaar, filmavond en onze carwash.

Volgens ons gaan jullie een luxueus kamp tegemoet!
Maar, maar, maar,... buiten onze activiteiten om geld in te zamelen hebben we nog
andere coole activiteiten:
-

Keti-weekend
Keti-gewestweekend
24u ( dat we zowiezo gaan winnen vd aspi’s ;) DEUUUH! )
Groepsfeest
Voorkamp en kamp
( wat nog ver weg is maar toch mogen we al verlangen! )

Lieve toartjes bij deze wensen we jullie het beste toe met de examens, een prettige kerst & een gelukkig nieuwjaar.
Moesten jullie nog inspiratie nodig hebben voor kerstkaartjes:

Dikke zoen van jullie leiding: Jeikeltje, Snollens & Kyvers
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Aspi’s
Ah ierse , de stoere mannen ( en vrouwen),
Het is ondertussen al december en is het dus tijd dat wij jullie nog eens amuseren met ons 2e flitsartikel. We hebben
onszelf voorgenomen dat we niet op voorhand gingen afspreken waar ons artikel over zou gaan dus hier gaan we dan:
oeeee spannend!!
Heel, heel lang geleden was er eens een paarse trol die er niets beter op vond om zijn zondagnamiddagen te vullen
met mensen te pesten en K3/Spring liedjes te zingen. Toen hij dit op een winterachtige zondag nog eens van plan was,
kwam iemand daar een stokje voor steken. Niet zomaar een stokje, maar wel 1 van 4.789 meter lang en een
gemiddelde diameter van 5.21 cm. Een serieus stokje met andere woorden, het leek in de verste verte op zo’n vanillestokje dat je in allerlei gerechten kunt doen, bijvoorbeeld in vanillepudding of bovenop een rijsttaartje. Iemand
trouwens al eens de rijsttaartjes gegeten vanuit Delhaize? Ik ben eens benieuwd of deze wel lekker zijn… Oei ik was van
het onderwerp aan het afwijken zeker? Wel , ze leefden allemaal nog lang en gelukkig, the end!
Om misschien toch nog iets nuttigs te zeggen: in dit artikel kan ik jullie vertellen dat de eerste helft van het werkjaar er
bijna opzit, maar niet getreurd! Er staan nog een paar bjeestige activiteiten op jullie te wachten!
•
•
•
•
•
•
•

Midweek
Weekend
Aspigewest
24u
Surprise-activiteit
Nog een bruggeloop spelen?
…

Uiteraard weten wij als modelleiding dat jullie ondertussen al een paar examens afgelegd hebben. En? Hopelijk zijn ze
al goed gelukt? We weten wel dat het eens tof is om het spannend te maken voor jezelf maar maak het niet te
spannend hé ;-)
Over examens gepraat, wij moeten er helaas nog aan beginnen en daardoor zullen wij jullie dus een paar werkingen
moeten missen :(
Als laatste nog deze mooie collage voor als jullie het even niet meer zien zitten tijdens de examens :)

We wensen jullie een spetterend eindejaar, zalige kerstfeesten en goede rapporten.
Leidster Els en leider Aap

www.CHIROSTINE.be
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Ledenklappinge
Rakwi’s, dat zijn wij. We maken iedereen blij!
We zijn er altijd voor elkaar, maaaar...

Kerst Sudoku

De leiding zijn zo leuk. Je ligt altijd in een
deuk.
Niemand zegt hoe of wat, maar ik ga altijd in
bad.
Chiro leuke en fijn,
ik zal er altijd zijn :-)
XXX Kiana Van Maercke, Rakwi’s

Je ziet het goed. We vullen het ene rubriekje dat eigenlijk helemaal van jullie is op met een super kerst sudoku.
Waarom is dat nu een kerstsudoku? Kijk even goed, nog een beetje beter. Neem een vergrootglas ook
telescopen zijn niet verboden,... Zie je het al? Het is een kerstboom! WOW!!!!!! Dat is gewoon zalig, niet?
Dus dit in plaats van al jullie toffe chiroverhalen. Jammer? Dat denken wij ook. Spring dan nu achter je
computer en deel je chiroverhaal met ons. Mail je verhaal (lang of kort, alles is goed) naar
simon.dhaene@gmail.com
Oef gelukkig ik kreeg op het allerlaatste nippertje toch nog een prachtig tekstje binnen van Kiana. Waarvoor
dank :)w
En zo hebben we de volgdende keer een goed gevulde pagina met enkel maar prachtige, grappige,... verhalen.
Grijp je kans en vul samen met ons de Flits!
Groeten
De redactie
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Wist je dat ...
Wist-je-datjes?

-Wist je dat er meer nep flamingo’s bestaan dan echte?
-Wist je dat een kind kan zwemmen in de hartslagaders van een volwassen walvis?
-Wist je dat de echte Charlie Chaplin eens meedeed aan een Charlie Chaplin look-a-like wedstrijd en
slechts derde eindigde?
-Wist je dat geiten rechthoekige pupillen hebben?
-Wist je dat er een soort kwal bestaat die biologisch onsterfelijk is?( Turritopsis nutricula)
-Wist je dat mijn verjaardagscadeau de eerste avond al nut had?
-Wist je dat de Sint op bezoek was en dat er dit jaar geen stoute kinderen waren?
-Wist je dat met een nieuw potlood kan je een lijn trekken van 38 mijl?
-Wist je dat aanstekers eerder werden uitgevonden dan lucifers?
-Wist je dat je 0,5% kans hebt om verwant te zijn van Genghis Khan?
-Wist je dat een mug 42 tanden heeft?
-Wist je dat de Mona Lisa geen wenkbrauwen nog wimpers heeft?
-Wist je dat het bijna 2014 is?
-Wist je dat het bijna examens zijn voor het merendeel van de leiders en leidsters ?
-Wist je dat leider Aap en leidster Kelly een relatie hebben <3?
-Wist je dat wanneer je geboren werd je even de jongste mens op aarde was?
-Wist je dat er onlangs een heerlijke pasta avond was van de keti’s?
-Wist je dat Marilyn Monroe een IQ had van 168?
-Wist je dat het Amerikaans vrijheidsbeeld een schoenmaat van 867 heeft?
-Wist je dat Iran 14 eekhoorns arresteerde in 2007 wegens spionage?
-Wist je dat dit het laatste wist-je-datje is voor deze keer?

www.CHIROSTINE.be
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Op de koffie met ...
Stel jezelf eens voor...
Hallo, mijn naam is Niel Butaye maar de meeste kennen mij
beter als Aap.
Ik ben 20 jaar jong. Reeds drie jaar ben ik lid van de leidingsgroep en sedert dit jaar ben ik groepsleider. Naast de Chiro heb
ik het ook druk met mijn studies als landmeter aan de HoGent.
Wat sprak er je het meest aan om groepsleider te zijn?
Dit vind ik een moeilijke vraag want zijn er allerlei dingen die
mij aanspreken om groepsleider te zijn. Om jullie toch een antwoord te kunnen geven, zou ik zeggen dat de kans die je krijgt
als groepsleider om meer te betekenen voor de Chiro en voor de
toekomst van de Chiro mij het meest aanspreekt.
Hoe kijk je nu neer op het groepsleidergebeuren?
Ik heb er nog geen enkel moment spijt van gehad. Het hele
groepsgebeuren heeft een positieve indruk nagelaten op de
manier waarop ik dingen aanpak deels binnen de Chiro maar
ook daarbuiten.
Wat wil je nog bereiken in de toekomst samen met Wannes?

Niel Butaye

Haha en ik die dacht dat dit hier een koffieklets ging worden ;-) Wat ik nog wil bereiken in de toekomst met
Wannes? Een zekere toekomst verzekeren voor de Chiro en ervoor zorgen dat de prioriteit nog altijd bij de
leden ligt, lijkt me geen slecht plan.
Wat is je tofste moment in het groepsgebeuren?
Mijn tofste moment als groeps tot nu toe? Dat was zeker en vast het moment dat ik de fakkel doorkreeg van
Siebert op kamp, het gevoel dat je krijgt op het moment wanneer je naar het kampvuur wandelt maak je niet
veel mee.
Super, wij zijn alvast zeer content met onze groepsleiders en wensen je verder nog veel succes in je groepsgebeuren. En dank je wel voor het interview.
Geen enkel probleem! Met veel plezier gedaan. Maar ik zou graag
de groetjes doen aan mijn 2 liefste zussen van de hele wereld:
Josephine en Esther. En ook een dikke zoen aan mijn mama en
mijn papa, van jullie liefste spruit, Niel Butaye.
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Kelly en Saïn.
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Spelletjes

Verbind de punten en kleuren maar !!!

www.CHIROSTINE.be
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Strip
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Kleurplaat
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Dropping
Pssst! Hela jij daar, ja jij!
We hebben je hulp nodig!
Op zaterdag 29 maart hebben we
met onze gangsterbende een grote
actie gepland.
Onze smokkelwaren moeten een
aantal grenzen over zodat we al het
verdiende geld van de laatste 5 jaar
kunnen witwassen. Daarvoor
kunnen we iemand zoals jij zeker
gebruiken! De douaniers lachen
er niet mee als we onderschept
worden, dus een brede smile en
een valse identiteit komen zeker
van pas! !
Alvast veel succes en laat het geld
maar rollen!

Ook dit jaar organiseert Chiro Stine een leuke
familiedropping! Dit jaar zoeken we de grens
gebieden om en rond Bellegem op.
Voor zowel kinderen als voor de volwassenen
zorgen we onderweg voor een aangename
grensoverschrijdende doeactiviteit!
Enkele nuttige tips:
- Stevige wandelschoenen zijn aangeraden.
- Bij regenweer zijn regenkledij en paraplu
altijd handig.
- Reflecterende kledij en een zaklamp
(verplicht) verhogen de veiligheid en
worden sterk aangeraden!

INFO:
Wanneer:
Zaterdag 29 maart. Vertrektijd vanaf 18u tot en
met 20u30.
Waar:
We verzamelen aan de Chirolokalen te Bellegem
(Straatje, Bellegem).
Wandeling:
De wandeling is ongeveer 8km lang.
Kostprijs?
Voorverkoop: €3,50 per persoon of €12 voor een
gezinskaart.
Dag zelf: €4,50 per persoon of €14 voor een
gezinskaart.
Kaarten te koop via de leiding t.e.m. 23 maart!
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Toost met de proost
Ik ben definitely modern.
Het gaat zo: mensen vragen: hoe gaat het?
Laat ons wel wezen: nog nooit verwachtte iemand als antwoord op die vraag een
volledige levensbeschrijving met dieptepsychologische interpretatie van het
dagelijkse doen en laten. Veel verder dan een ‘Goed, dank u’, zelfs als alles tegenzat,
kwam men niet.
Dan is dat vandaag wel even anders.
Vandaag klinkt als antwoord, steevast, in 97.4% van de gevallen (ook in het mijne): ‘druk,
druk, druk.’ Driewerf dus! Ben ik nu de enige die dat jammer vind?
Niet dat het druk is op zich. Dat is doorgaans, als men de tijd meester blijft, een goede zaak
en een zekere weg naar zinvol leven. Maar van de andere kant maskeert het zijn doel: gelukkig zijn. Welk ander levensdoel zouden wij dan wel hebben misschien? Als onze
activiteiten, ons werk, onze ontspanning, onze hobby, ons… , ons niet gelukkig maakt, wat
doen we dan hele dagen? Moordend.
Het gaat er niet om dat alles heelder dagen rozengeur en maneschijn zou moeten zijn. Een
tegenslag is nog geen verloren leven. Maar niettemin, heel veel moeten we er echt niet
hebben.
Nu gebeurt het dat mensen de drukte even ontvluchten. Op TV maken ze daar nu
programma’s over: in Koppen, en op Holland 2, en op France-kweetniethoeveel…
Programma’s over mensen die zich terugtrekken in de stilte van een of andere abdij, en
daar op adem komen, hun leven heroriënteren. Ik doe dat dus ook. Ik zei het al: ik ben
modern!!!
Retraite noemen ze dat.
Van retirer: zich terugtrekken.
Van traiter ook: zich behandelen (innerlijk); herijken…
Van traiteur misschien zelfs: abdijkeuken is curieus, maar doorgaans echt lekker.
Zo was ik laatst een vijftal dagen op de Catsberg.
Daar wonen trappisten. De monniken van dat merk, niet het bier. 26 zijn er, die hun leven
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Toost met de proost
richten op God Himself, wars van alle economische, budgettaire en andere rompslomp.
Min of meer dan toch wel. Want het zijn mensen die samenleven. En waar mensen zijn,
wordt er gemenst. Is er al ne keer de een of de ander kwaad, gefrustreerd, ongelukkig en
meer van die dingen. De oudste is er honderd. De jongste vijfendertig. Oswaldo noemt hij,
komt uit Mauritius, is zwart als Piet en lacht met al zijn tanden bloot. Een beetje als Fernandel, voor zover nog iemand weet wie Fernandel is…
Enfin, ik heb er danig deugd van gehad.
Zoveel deugd, dat gisteren nog iemand zei: je hebt het druk zeker? En ik kon
antwoorden: jazeker! Druk! Maar wel gelukkig. En dat was weeral een tijdje geleden.
Wat ook een tijdje geleden is, is dat ik nog iemand van de Chiro zag. Jawel, van ver… in
het park, of langs de straat, of op de dag van de jeugdbeweging… maar echt gezien, ontmoet, gesproken,… een eeuwigheid. Best wel jammer, maar ja… druk dus. Geen tijd voor
feesten, kaartingen, fuiven… of juist teveel ook van die dingen. Daar moeten we echt eens
iets aan doen. Een taart of twee bakken dus, en een verloren vrijdag, de eerste de beste,
ne keer binnenwippen op een LK, in de hoop dat ze trakteren, dan moet ik dat niet doen.
(grapje, Pol).
Enfin, ik krijg hier nog mijn bladzijden en daar ben ik al ferm content mee. Zo kan ik nog eens
iets vertellen. Er zal wel iemand zijn die het leest, zeker?
Kortom, jongens en meisjes:
Niets is belangrijker in het leven dan gelukkig zijn. Luister maar naar deze wijze raad van
nonkel paster.
De leute nog en tot een dezer,
Proost!
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Kalender 2013 -2014
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			

Titoweekend
Geen werking
Groepsfeest + start 24 uren
Hespenspit + einde 24 uren
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Kalender 2013 -2014
16 – 18 april				
Zondag 20 april			
25 – 27 april				

Zwoeberweekend
Geen werking
Titogewestweekend

1 – 4 mei				
Kampverkenning leiding
4 mei					Geen werking
9 – 11 mei				
Rakwi-weekend
Zaterdag 10 mei			
Infomoment I Bivak
Zondag 11 mei			
Infomoment II Bivak
Zaterdag 17 mei			
Infomoment III Bivak
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@gmail.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@hotmail.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: 056/37 07 95
nielbutaye@gmail.com

Kelly Dekyvere
Peperstraat 99
8501 Heule
GSM: 0472/61 90 62
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: 056/37 07 95
nielbutaye@gmail.com

Proost

