CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2013 - 2014
september - oktober - november

Voorwoord
Beste chiroleden, ouders en sympathisanten,
Het was ook dit jaar opnieuw een geweldig kamp in de beboste streken van Brasschaat. Na een super geslaagd
kampvuur van enkele meters hoog vertrokken we op 11 augustus terug huiswaarts. Op heel wat gezichten
van de leiding verscheen een mooie glimlach. Niet alleen omwille van het onvergetelijke bivak, maar ook
omdat er heel wat vrijwilligers klaar stonden aan onze lokalen om de vrachtwagens te helpen lossen.
Nogmaals: ferme, ferme MERCI daarvoor. Voor zij die terug wat herinneringen willen ophalen of voor zij die
gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe het eraan toe ging, kunnen jullie allemaal terecht op zaterdag 21
september. Dan gaat onze DIA-avond door. De mooiste, ludiekste en grappigste foto’s worden dan vertoond
op groot scherm. Een echte aanrader dus voor iedereen met kampheimwee.
Zoals jullie nu al zullen gemerkt hebben, mogen we dit jaar opnieuw een heleboel nieuwe leiding
verwelkomen. Ibrachim, Lise, Neel, Liske, Jelle & Rüne zijn onze nieuwe aanwinsten en we zijn er zeker van
dat ze het fantastisch zullen doen! Een nieuwe start en een nieuwe groepsleider betekent ook afscheid van
heel wat ervaren oudgedienden. Bedankt aan Ietse, Pieter, Valentine, Kevin, Siebert, Gio & Annelore om mee
te schrijven aan de historie van Chiro Stine.
15 september was dan uiteindelijk aangebroken, de startdag van Chiro Stine. Op spectaculaire wijze werd de
nieuwe leidingsverdeling voorgesteld en is het nieuwe werkjaar van start gegaan. Opnieuw een jaar
boordevol chiroplezier. En uiteraard is onze agenda terug goed gevuld. Om ervoor te zorgen dat je nooit meer
een afspraak met Chiro Stine mist, hebben we voor jullie hét hulpmiddel: een gepersonaliseerde
CHIROKALENDER!! Een kalender met heel wat foto’s van het voorbije werkjaar en het kamp, maar ook met
alle gebeurtenissen van dit werkjaar, bijvoorbeeld het groepsfeest, de dropping, de daguitstap, het kamp
maar ook
schoolvakanties, moeder- & vaderdag, feestdagen, … Er is ook plaats voorzien voor persoonlijke
agendapuntjes. Kortom een niet te missen pronkstuk.
Zoals jullie waarschijnlijk al weten hebben wij ook een leuke site waar jullie alle mededelingen, flitsen, foto’s
en andere super nuttige info kunnen terugvinden.
Wij wensen iedereen veel leesplezier, een goede start en een spetterend werkjaar toe!
Vele groetjes,
De voltallige leidingsploeg!
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Algemene info
Beste ouders,
Bij een jeugdbeweging hoort een hele organisatie, en daarvan houden we u graag op de hoogte. We vestigen
graag nog even de aandacht op enkele zaken.

Vieruurtjeskaarten

Ook dit jaar werken we terug met het 4-uurtjes systeem met betaalkaarten. Deze kosten 4 euro. Hiermee
kunnen de jongste afdelingen (zwoebers, speelclub, rakwi’s) iedere zondag een koekje en een drankje
krijgen. De kaarten blijven bij de leiding. Pas wanneer de kaart volledig vol is, wordt ze met de kinderen naar
huis meegegeven.

DIA-avond

Anders dan vorige jaren, houden we nu 1 avond vrij voor de DIA-avond. Deze gaat door op zaterdag 21
september in vbs Spes Nostra in de schoolstraat. Er zullen foto’s worden vertoond van het voorbije werkjaar
EN het kamp. En dit op groot scherm. Dé plaats dus om de kampherinneringen terug op te halen. Of om te
zien wat wij allemaal hebben uitgespookt in Brasschaat. Uiteraard is er daarna nog voldoende tijd voor een
gezellige babbel. Meer info volgt nog.

Pasdag - Kaarting

Deze nieuwe formule zullen we uittesten op zaterdag 12 oktober. Deze activiteit zal ‘s avonds doorgaan in vbs
spes nostra in de schoolstraat ‘s avonds. Een gelegenheid voor nieuwe leden om een uniform aan te schaffen
of voor vaste leden om het oude uniform te vervangen. We verkopen er ook onze eigen chiro-tshirts.
De prijzen worden nog meegedeeld. Meer info volgt dus nog.

Dag van de jeugdbeweging

Dit jaar organiseren alle jeugdbewegingen deze feestdag op vrijdag 18 oktober. Op deze dag tonen we onze
mooiste kant, zijnde onze jeugdbewegingskledij. We vragen om die dag in uniform naar school, werk, muziekles, dansschool, ... te gaan. Want Chirolid zijn, dat is iets om trots op te zijn!!
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VB - parlé
Beste lezer,
Zo schrijf je als “schrijver” toch je publiek aan?
Op de eerste “Leidings Kring” van het nieuwe werkjaar worden de afspraken overlopen. Voor sommigen de
eerste keer, voor anderen de zoveelste, maar daarom niet minder leuk. Ook de werkgroepen worden dan
samengesteld. Wie doet wat en met wie. Daarna komen meestal de gekste ideeën bovendrijven. Wat u nu
zult lezen is daar een gevolg van. Zouden jullie (de VB’s) niet in elke flits een kort informatief tekstje kunnen
schrijven over het verleden, het heden en de toekomst van de chiro. Het verleden daar hebben jullie weinig
of niets aan, denken wij. Wat gebeurd is, is gebeurd. Als het leuk was hebben uw kinderen het u verteld en
anders zwijgen we erover. Het heden is wat op dit eigenste moment aan het gebeuren is en voor ons is dat
dus een tekstje schrijven. Wat u,u of u op dit eigenste moment aan het doen bent, gaat ons geen snars aan.
Laten we het dus maar over de toekomst hebben. De nabije toekomst wel te verstaan. Laat ons beginnen met
een heel belangrijke.
Reeds vele malen werd de vraag ons gesteld: Wanneer krijgen we de foto’s van het voorbije kamp te zien?
Wel, de diamontage gaat door op zaterdag 21 september in ’t heem of daar in de buurt. U wordt allen
vriendelijk uitgenodigd om te genieten van wat uw kinderen het voorbije kamp te Brasschaat allemaal
hebben uitgespookt. Er waren zoveel fototoestellen en camera’s mee dat iedereen vanuit elke hoek perfect
in beeld werd gebracht. Zelfs de details die u misschien liever niet zou zien, zijn soms toch zichtbaar, waarvoor nu alvast onze excuses. Achteraf krijgt u de kans om bij een glaasje van om het even wat gezellig bij te
kletsen met de andere chirosympathisanten.
Schrik niet wanneer u op deze avond onze koning Filip tegen het lijf loopt. Toen hij op 21 juli ter gelegenheid
van de pensioenering van zijn vader nen tournée gaf in De Gilde in Laken, waren wij daar toevallig in de
buurt. Dat was eigenlijk toeval, want ’t is niet onze gewoonte om op café te gaan.
Hij vroeg ons waarom we allemaal hetzelfde T-shirt aanhadden. Het uniform van onze jeugdbeweging
meneer. Waarvoor zo’n T-shirt toch allemaal niet goed is. Onze uniformpasdag, waar deze en talrijke andere
Chirogadgets aan zeer democratische prijzen te verkrijgen zullen zijn, zal dit jaar doorgaan, samen met de
jaarlijkse kaarting, op zaterdag 12 oktober.
Van ’t één kwam ’t ander en de prinsjes en prinsesjes werden dus in Chiro Stine ingeschreven. De koning
en de koningin staan erop om hun kroost elke zondag persoonlijk aan ons heem af te zetten. Ze weten wel
nog niet wat te doen tussen 14h en 17h30. Als er iemand voor een ‘zjatte kaffie’ en een ‘patéke’ kan zorgen,
kunnen we ze misschien in Den Ast zetten tot onze kroonprinses met ne smile tot achter haar oren en haar
broekzakken vol Heulebekewater terug de parking opduikt.
Tijdens ons gesprek vroeg “De Fille” (zo mogen wij hem intussen al aanspreken) of wij samen met onze
landmeter in spé ne keer een lapke grond dat hij van zijn vader had geërfd, wilden opmeten. De moestuin van
Laken laat ons maar zeggen. Amaai diene mens heeft grond. Wel hier en daar zeer nat. De Fille zal zich toch
een goed paar ‘caoutchouc botten’ moeten aanschaffen, wil hij in elk hoekje gaan kijken zonder zijn broek
vuil te maken.
Al doende hebben wij dus vastgesteld dat er tussen Heule en het verre Moederscheid, waar we dit jaar op
kamp gaan van 11 tot 21 juli, zo’n dikke 260 kilometer asfalt te overbruggen valt. Het zou onverantwoord zijn
om jullie allemaal op 1 dag meer dan 6 uur (amaai mijne ‘naftbak’) met den auto te laten reizen om dan maar
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VB - parlé
met een half oog door zoon of dochterlief bekeken te worden. We hebben dus besloten om de bezoekdag
af te schaffen. En daar zullen de zwoebers natuurlijk de vruchten van plukken... Zij mogen voor het eerst
de volle 10 dagen mee op kamp. Ze schrijven geschiedenis, zijn echte pioniers en effenen het pad voor alle
toekomstige zwoebers. Eindelijk zullen onze kleinsten ook van een volledig kamp kunnen genieten en zal de
zwoeberleiding geen patatten meer moeten schillen op kamp. Het gaat hier natuurlijk om “een probeersel”.
Zoals steeds zal dit achteraf ten gronde geëvalueerd worden en indien niet goed bevonden volledig met de
grond gelijk gemaakt worden. Maar laat ons niet op de feiten vooruit lopen.
Noteer ook alvast volgende data in uw agenda waar u heel wat kans zult maken op een “Meet and Greet”
met ons koningspaar. Het groepsfeest en hespespit zal doorgaan in het weekend van 12 en 13 april. Al wie
koningin Mathilde eens uit de bol wil zien gaan moet vrijdag 7 maart in zijn agenda vrijhouden want dan
hebben wij de zesde editie van Blackout gepland.
Traditiegetrouw staat er ook weer een heuse familiedropping gepland maar daarvoor moeten we onze agenda nog eens naast die van “De Fille” leggen. “Mogen de grootouders ook meedoen?”, vroeg hij. “Meestal is
de tocht niet voorzien op roulators” hebben wij geantwoord. “Tante Fabby zal niet meekomen”, fluisterde
Mathilde in ons oor. Een hele opluchting is dat, dan kunnen wij met een gerust hart een appeltje uitdelen.
Hou alvast onze webstek in de mot. Onze webmaster van dienst houdt u op de hoogte van wat er te
gebeuren staat in en rond onze Chiro.
Graag zouden we langs deze weg ook nog een warme oproep doen om ons te steunen met raad en daad.
Hebt u een uitzonderlijk talent waarmee wij als jeugdbeweging misschien iets kunnen aanvangen, hebt u
een bestelwagen, minibus, vrachtwagen of autobus ter beschikking, bent u ongelofelijk handig met hamer,
truweel, verfborstel, zeemlap of naaimachine of wilt u op zondagnamiddag gewoon eens komen meespelen
met onze gekke bende? Laat gewoon iets van je horen of stuur ons een mailtje. De nodige adressen en
telefoonnummers vind je op onze webstek terug.
Heel specifiek zijn we momenteel op zoek naar enkele goede bak-frigo- en diepvriezers.
Onze kookploeg zou ook heel graag over een grote oven beschikken om eens enkele taarten, pizza’s of
lasagna’s voor uw kroost op tafel te toveren.
U zult begrijpen dat wij dit alles liefst zo gratis mogelijk zouden bekomen. Wij hebben namelijk elke cent
keihard nodig om elk jaar opnieuw een fantastisch kamp voor onze leden te organiseren. Zelf zullen wij
natuurlijk ook weer ons beste beentje voorzetten om zaad in het bakje te brengen. Op zaterdag 7 december
gaan wij van deur tot deur met reuzelekkere echte klaaskoeken. Zet de chocomelk alvast op het vuur.
De VB’s
Pé en Tom
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Zwoebers
Hallo liefste zwoebers!!!

Het schooljaar is weer begonnen en dus ook een nieuw Chirojaar.
We heten jullie welkom om er een mega leuk en super geweldig onvergetelijk
jaar van te maken! Wij (= jullie leiding) willen ons eens voorstellen aan jullie:
Als eerste hebben we Liske Lesage. Deze leidster is
geboren op 8 juni 1995 en haar eerste woordjes waren:
“Chiro is de max!”. Al vanuit de wieg was Liske muzikaal,
maar haar hart verloor ze in de Chiro. Nu ze 18 jaar is, zal ze
logopedie gaan studeren. Als je niet weet wat dit is, mag je het
haar altijd vragen. Iedere zondag staat Liske voor jullie klaar!
Vervolgens hebben we Ibrachim Vandecaveye. Hij stamt af
van een trotse familie van Chiroleiding. Op 7 september 1994
werd hij geboren en zijn eerste kleertjes waren een Chirouniform. Deze stoere leider studeert momenteel nog in de
bouw, maar binnenkort kunnen jullie hem misschien zien in jullie
turnlessen. Hoewel Ibrachim een voetbaltalent is, ligt zijn hart en
ziel bij jullie in de Chiro. Iedere zondag staat Ibbi voor jullie klaar!
Als laatste hebben we Melian Vancoillie. Deze leidster staat al
enkele jaren in de leiding, maar nu voor de eerste keer bij jullie. Melian kent geen leven buiten de Chiro. Als ze de zondag
vertrekt, zit ze thuis te wachten tot ze jullie terug kan zien. Tijdens de week vind je Melian in de HEMA. Ze is geboren op 30
augustus 1990 en is pas gestopt met wenen toen ze haar eerste
stapjes in het heem zette. Iedere zondag staat Melian voor jullie klaar!
Zo nu kennen jullie ons al een beetje beter.
Warme groeten van jullie leiding Liske, Ibrachim en Melian
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Speelclub
Dag beste speelclubbers!!!
Het is weer zover! Het nieuwe Chirojaar begint, HOERAA!!!
Wij als leiding hebben hier natuurlijk lang naar uitgekeken en beloven jullie een
SUPER TOF JAAR! Met een SUPER TOF WEEKEND en een SUPER TOF KAMP!
De speelclubbers onder jullie die de eerste werking aanwezig waren, weten
natuurlijk al wie wij zijn. Maar voor sommigen onder jullie is dit niet het geval,
daarom zullen we onszelf nog eens kort voorstellen.
Rune is de oudste van jullie leiding, heeft zich 2 jaar terug moeten trekken uit de
Chiro, maar is nu terug van weggeweest! Het is die vreemde kerel in de linker
benedenhoek ;)
Neel is de tweede man in jullie leidingsgroep. Ook hij is terug van twee jaar
weggeweest, met meer Chirospirit dan ooit! Neel is die andere vreemde kerel in het
midden.
Lise is de eerste en enige vrouw van jullie leidingsgroep. Zij komt uit de aspi’s van
onze Chiro en zal dit jaar als eerstejaarsleidster starten. Lise is het meisje in de
rechter benedenhoek.
De meeste van jullie zullen we ondertussen al wat kennen, maar gedurende het
jaar zullen we samen moeten bewijzen dat wij inderdaad de tofste, zaligste en gekste bende zijn van Chiro Stine! Maar we hebben alle vertrouwen in jullie :):):)
Dan nemen wij hier afscheid van jullie. We verwachten jullie allemaal terug zondag,
klaar voor een nieuwe zalige werking!!!
zwaaizwaai :)
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Rakwi’s
Rakwi’s
Het zou zo’n woord kunnen zijn recht uit een smsje of chatgesprek. Maar neen, rakwi’s zijn
volgens ‘de Dikke van Dale’ een bende vrienden die houden van een stevig spel en wilde
avonturen, geserveerd op een blaadje van groene attributen.
Niet alleen jullie maken van de rakwi’s de tofste bende binnen onze Chiro. Natuurlijk is er nog
jullie 4-koppige leiding. (niet dat wij vier hoofden hebben hoor) DE superleiding van het jaar.
Zelfs als superman, spiderman, de hulk, megamindy hun krachten samenspannen, kunnen ze dit
energierijk 4-tal niet overtreffen.
Na een lange, deugddoende vakantie (met een spetterende kamp natuurlijk), maar ook met
enkele saaie zondagen, is de tijd van verveling helemaal voorbij. De school, helaas … pindakaas
is terug begonnen. Maar niet getreurd, een nieuw schooljaar brengt een nieuw Chirojaar met
zich mee. En dat is nog veel beter: want de Chiro is terug begonnen!!! Bereid jullie maar voor op
een fantastisch groen rakwi-jaar. Ravotten, spelen, gek doen, en niet te vergeten: een
onvergetelijk, uitzonderlijk, buitengewoon, bovenmenselijk, onvoorstelbaar, niet te missen,
fonkelend, glansrijk, extraordinair, briljant, fantastisch, ongelooflijk, prachtig, fabelachtig,
excellent, opperbest, perfect, uitmuntend, uitnemend, eminent, daverend, formidabel,
subliem, verschrikkelijk, verduivelend rakwi-weekend en bivak staat op ons programma. Een datum voor dit, kort gezegd, leuk weekend hebben wij nog niet, maar dit laten we zo snel mogelijk
weten aan jullie, zodat je dit feest niet kunt missen.
Wij, jullie megacoole groene rakwileiding, verwachten jullie iedere zondag paraat, want dan
staan wij klaar met een nieuw, verfrissend programma.
Tot volgende week!
Jullie kapoenen Jelle, Niels, Saïn & Wannes
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Tito’s
Yeahhh Tito’sssssssssssss
Tbegin were! Een awesome CHIROJAAR, me bjistige CHIROLEIDING. Wudder gaan der alvast héél
voorn! Tga een jaar zijn om nie rap te vergeten oor gastjes! ;)
WE GAAN DER NEN LAP OP GEVEN!!!!!!!
Eerst keer beetje voorstelling van jullie leiding hé!
Naam: Lisa Breyne
Geboortedatum: 7 mei 1993
Studies: verpleegkunde
Waste ooit haar Game-boy in een zwembad
hobby’s: kantklossen
lievelingseten: lasagne
lievelingsjeugdbeweging:

CHIROOOOOOOO

Naam: Simon D’haene
Geboortedatum: 19 november 1993
Studies: architectuur
Liep op een wandeling tegen een elektriciteitskast en
sinds dien zit er een gat in mijn hoofd
hobby’s: rollerhockey, Kazou
lievelingseten: macaroni
lievelingsjeugdbeweging:

CHIROOOOOOOO

Naam: Julie Pauwels
Geboortedatum: 21 september 1992
Studies: Ortho & werken in de Branding
At ooit kattenkorrels en vond het nog lekker ook
hobby’s: slapen
lievelingseten: scampi’s
lievelingsjeugdbeweging:

CHIROOOOOOOO
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Keti’s
Beste keti’s
Hopelijk hebben jullie zin in een nieuw Chirojaar, Een nieuw jaar betekent ook
nieuwe supertoffe leiding. Bij deze willen we ook nog eens sorry zeggen dat
jullie twee nieuwe leidsters de eerste werking er niet bij waren(surfREIS) Maar
geen paniek de tweede werking zijn we er zeker en dan verwachten we een zotte
ontvangst en nog een zotter ontvangst voor een van ons, want er is iemand(22/09)
jarig!!!! Jullie moeten maar uitzoeken wie dat is.
Ale we gaan dan eens jullie leiding voorstellen waar jullie een heel jaar mee
opgescheept zullen zitten!
Hier een prachtige dame vol glitter en glamour! Ze is een zeer toffe meid, van
haar krijg je zeker geen spijt! Soms zal ze een beetje mottig toekomen in de
Chiro, maar dan is het jullie taak om ze eventjes wakker te schudden. Helaas zal
zij maar één op de twee werkingen aanwezig zijn , Zij werkt immers met mensen
met een beperking. In deze sector is weekendwerk nu eenmaal noodzakelijk.
Maar dit wil wel zeggen dat ze veel centjes verdient en dat ze kan trakteren!
Kelly heeft dan ook nog een hond genaamd Fritske. Het is een zeer lief diertje
en ze zal het dan wel eens meebrengen op een zondag. Kelly gaat ook geregeld
fietsen met haar goede vriend Jamie. Die ook jullie leiding is!
Bijnaam Kelly = Skelle (gelieve haar dan ook zo te noemen).
De volgende in de rij is de goede fietsvriend van Kelly, genaamd Jamie AKA
Jeikel ( gelieve hem dan ook zo te noemen). Jamie is eigenlijk niet zo tof, maar
als je hem lief vraagt om tof te zijn dan is hij dat dan ook. Jamie gaat immers
ook gaan werken. Hij maakt wasmachines, dus interessant en moeilijk werk kan
het niet zijn he. Maar ook dit wil zeggen dat Jamie veel centjes heeft en dan ook
veel kan trakteren. Jamie heeft thuis een pracht van een hamstertje, genaamd
Frido. Helaas is Frido een beetje ziek omdat zijn kooi weinig wordt
schoongemaakt. Buiten het fietsen heeft Jamie nog een andere hobby en dat is
het verzamelen van teennagels! Dus heb je enkele teennagels op overschot, geef
ze dan aan hem voor zijn verzameling! Jamie, iemand die je echt wel wilt!
Dan de allerlaatste leidster en dan ook de tofste, de leukste,… gewoonweg de
TOP! En dit is Celine! Meer kan ik nu niet over haar vertellen want ik heb niet
veel plaats meer. Maar het belangrijkste weten jullie al. Haar bijnaam is niet
gekend, dus gelieve haar dan gewoon super Celine te noemen.
Dank bij voorbaat & en het wordt een fantastisch jaar!
Gegroet ketileiding!!!!!!!!!!!!!! Xxxxxxxx xxxxx3 X3X3X3X3X3X3
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Aspi’s
Heykeus Aspi’s,
Mijn naam is Niel Butaye, maar mijn vriendjes noemen mij ook soms
aapje of Aap.
Ik ben 19 jaar ( toch aan de buitenkant maar 4 jaar aan de binnenkant)
en ik woon in mijn woonboot MET tuinman, aan de oevers van de
Heulebeek.
Ik heb een tweelingbroer genaamd Bartje, die vroeger mijn siamese
tweelingsbroer was. We hingen aan elkaar vast met ons achterwerk,
maar ze hebben ons gescheiden vlak na de geboorte. Bartje is een
beetje uitgedraaid tot mijn evil twin, maar op sommige vlakken lijken we
wel nog sterk op elkaar.
Ziehier een foto van ons tweetjes:
Op vlak van studies heb ik in het begin wat gesukkeld of ik nu echt voor garnalenpeller zou gaan, maar nu heb ik de
studierichting van mijn leven gevonden: landmeter! Het is altijd al mijn droom geweest om langs de straat te kunnen
staan in mijn fluovest met bijpassende helm en naar de straten te staren en land te meten. Ik ben blij dat ik met mijn
studies dit eindelijk kan waarmaken.
Mijn hobby’s zijn: uiteraard de Chiro, zwemmen met dolfijnen en mijn mama helpen in het huishouden.
Zo nu weten jullie al wat meer van mij en hopelijk leer ik jullie dit jaar ook beter kennen!
Hallo, mijn naam is Elise Bekaert en ik ben 19 jaar oud. Ik heb 2 zussen
en een kleine broer.
Verder heb ik ook enkele huisdieren: je hebt Ziggy, dat is mijn labrador.
Dan heb je ook André en Marcel, dit zijn mijn twee goudvissen en last
but not least heb je Veronique, dit is mijn mama.
Nog een paar boeiende weetjes over mezelf:
•
Wist je dat ik nog geen rijbewijs heb omdat ik blind ben aan
mijn rechteroog?
•
Wist je dat ik normaal blond haar heb, maar dat ik dit niet mooi
vind en daarom mijn haar zwart kleur?
•
Wist je dat ik net mijn studies heb afgerond? Volgend jaar ga ik
naar het eerste leerjaar, joepie!!
•
Wist je dat ik ook een vriendje heb? Hij is wel van de scouts,
etje!
•
Wist je dat ik geld verdien met mijn hobby. Elke
zaterdagochend ga ik kantklossen bij de VZW voor
mensen met teveel tijd AKA het MMTT.
•
Wist je dat dj worden mijn droomjob is?
Als laatste wil ik nog mijn super toffe mega fantastische medeleider bedanken om mij zo tof voor te stellen.
Voila, nu weten jullie alles wat je moet weten over jullie nieuwe leiding. We hebben zeker niet gelogen, het is de harde
waarheid! Hopelijk zien jullie het nog altijd zitten met ons want wudr zien het jaar alvast keeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiihard
zitten!! HOPPAAAAAAAAAAAAA! Tot zondag!
Adios Amigos,
Groetjes Aap en Elise ( Team Awesome)
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Ledenklappinge
Dit is een nieuw rubriekje, eentje helemaal voor jou.
Jullie zijn onze reporter ter plaatse voor “Ledenklappinge”. Je schrijft hier wat je wil. Een weetje over je allerliefste leider of toch liever over je grappige leidster of speelde je zondag het allergekste spel van je hele leven of
vertel over een grappige Chiro-ervaring. Laat van je horen en plaats hier ook jouw verhaal. Zie hieronder een
voorbeeldje van Berry.
Hallo,
Ik sta ’s morgens op en bekijk mijn agenda. “Zondag 15 september: eerste chirodag!!!!” staat gemarkeerd met
heel wat fluostift. Het belooft weer een dag te worden om in te kaderen.
En ja hoor, het was suuuupper!! Het was mega spannende leidingsbekendmaking. Van in het begin zat de
Chirostemming er terug goed in. Het ene leuke spelletje volgde het andere op. ‘t Was de moeite en we zijn weer
vertrokken voor een jaar vol Chiroplezier.
Merci leiding,
Van Berry
Hoe doe je dat nu? Wil je in de Kerstflits komen met je verhaal? Stuur dan je verhaal door naar
simon.dhaene@gmail.com en dit voor:

WOENSDAG 4 DECEMBER

We hebben je nodig
We need you
www.CHIROSTINE.be
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Wist je dat ...
-

Simon zijn tweede naam André is ?

-

De kruising van een lama en een kameel een cama genoemd wordt?

-

Er 1 200 000 muggen nodig zijn om de bloedinhoud van een man op te nemen?

-

Saïn in een kasteel woont?

-

Er in WO I een hond was genaamd Stubby met de rang van sergeant?

-

Er maar 8 mensen in de wereld meer zijn, die geboren zijn in de jaren 1800?

-

Het meer kostte om de film Titanic te produceren dan het echte grote cruiseschip
kost?

-

Het Hawaïaanse alfabet slechts 12 letters telt?

-

Elke keer dat je niest je hart even stilstaat?

-

Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen?

-

Je niet kan huilen in de ruimte?

-

Er in India een bedrijf is met 1.6 miljoen werknemers?

-

Een nijlpaard rapper kan lopen dan een mens?

-

Baby’s kleurenblind zijn wanneer ze geboren worden?

-

Albert Einstein nooit sokken droeg?

-

De aansteker eerder is uitgevonden dan de lucifer?

-

Paul Hunn het record houdt van luidste boer, namelijk 118 decibel( het geluid van
een kettingzaag)?

-

Geen enkel stuk papier meer dan zeven keer kan geplooid worden?

-

De echte naam van de artiest Akon, Aliaune Damala Akon Thiam is?

-

Paus Benedict IX tot paus verkozen werd tussen 11 en 20 jaar oud?

-

Neel ooit zijn haar zwart heeft gekleurd?

-

Het de vijftigste editie is van de Tinekesfeesten?

-

Kapitein éénoog in het land der blinden koning is?

-

Wist je dat Meagen Viaene kandidaat Tineke Van Heule is?

14
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Op de koffie met ...
1.

Vertel eens kort wie je bent.

Hey, ik ben Meagen Viaene en ik woon in de
Mellestraat in Heule. Ik heb drie zusjes. Ik
heb ook huisdieren zoals een kat, een hond
en een konijn. Mijn hobby’s zijn: zingen,
dansen, naar de Chiro gaan, op reis gaan…
2.

Wat of wie kon je overtuigen om mee te
doen aan de Tinekesverkiezigen?

Eigenlijk wilde ik zelf graag meedoen, maar
uiteindelijk waren het wel mijn vrienden die
me helemaal over de streep getrokken
hebben.
3.

Waarvoor heb je de meeste stress?

Voor de presentatieproef! De eerste keer op
het podium voor heel Heule, ja daar heb ik
stress voor!
4.

Wat zie je het meest van allemaal zitten?

Meagen Viaene 4

De verkiezingsavond zie ik het meest zitten
omdat we daar een beetje zot kunnen doen!
5.

Wat vind je van het thema? En stel dat
je zelf eens een thema mocht kiezen,		
wat koos je dan?

Het thema vind ik super ruim en moeilijk. Je
kan zoveel kiezen en toch weer niet. En als ik
zelf een thema mocht kiezen was het superhelden of dieren of zoiets ..

6.

Heb je veel voorbereiding gedaan en kreeg
je veel hulp?

Ik heb heel veel voorbereiding gedaan, maar
misschien een beetje te laat begonnen. En ik
kreeg heel erg veel hulp van mijn Chirovrienden en van mijn ouders. Zonder hen
stond ik nergens!

www.CHIROSTINE.be
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Zwoeber
Speelclub
Rakwi
Tito
Keti
Aspi
Leiding
Chiro Stine
Ravotten
Vuil
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Park
pleinspelen
vieruurtje
modder
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Strip
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Kleurplaat
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mensen en organisaties uit de buurt helpen ons gratis of toch serieus goedkoop met hun sterke handen, kennis,
contacten, sponsoring, enzovoort. Zij zijn het die je wafels kopen, je leden leveren, je frieten bakken of opeten
op je eetkermis, je leden naar het zwembad brengen, enz. Zonder hen zouden onze bivakken en
Jawaddedadde,
hebben
al eens
een serieus
netwerk
om opkleur
te rekenen!
En maar
Chironamiddagen
er heel wat wij
anders
uitzien.
En omgekeerd
ook:
Chiro brengt
in de buurt!
Doorgoed
Chiroook, wan
is er speelsheid
op straat,
komen mensen
komen
feest
engratis
spel inofplaats
verveling,
gaan met
voordeuren
mensen
en organisaties
uitsamen,
de buurt
helpen
ons
toch van
serieus
goedkoop
hun sterke han
open, enz.! Elke
Chirogroep
is
een
belangrijke
speler
in
de
buurt
en
dat
laten
we
dit
jaar
meer
dan
ooit
contacten, sponsoring, enzovoort. Zij zijn het die je wafels kopen, je leden leveren, je zien.
frieten bakken

je eetkermis, je leden naar het zwembad brengen, enz. Zonder hen zouden onze bivakken en Chiro

Hoog tijd voor
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leden is er spee
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heeljaarthema
wat anders
uitzien.
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ook:
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kleurjeintoedeenbuurt!
Doorje Chiro
de buurt in, vergroot je netwerk, kleur de straten Chiro en organiseer een groots buurtfeest. Op het einde van
straat, komen mensen samen, komt feest en spel in plaats van verveling, gaan voordeuren open, e
het jaar willen we met zekerheid kunnen zeggen dat elke Vlaming en Brusselaar iemand in de Chiro kent. En
omgekeerd! Chirogroep is een belangrijke speler in de buurt en dat laten we dit jaar meer dan ooit zien.

Neighbours, everybody needs good neighbours… Een Chiro zonder buurt is als een strooien huis: je blaast het
zo omver. Goeie
buren
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netwerk
je opWijkUit!
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de buurt in, vergroot je netwerk, kleur de straten Chiro en organiseer een groots buurtfeest. Op het

Frank de vrachtwagenchauffeur
rijdt ons materiaal
elke zomer
naar Vlaming
onze kampplaats,
buurvrouw
Simonne
jaar willen we met zekerheid
kunnen zeggen
dat elke
en Brusselaar
iemand
in de Chiro
helpt speelclubbers veilig de straat over na de Chiro, de vrouw van de bakker zorgt op Christus Koning voor
omgekeerd!
warme chocolademelk, ouder Michel fixt problemen aan de lokalen, de jeugddienst organiseert een grootse
speldag voor alle jeugdbewegingen, het gazettenwinkeltje werkt graag mee aan een buurtspel, enz. Ze zitten
allemaal in ons team!

Neighbours, everybody needs good neighbours… Een Chiro zonder buurt is als een strooien huis: j
zo omver.
buren vormen
samen
een stevig
waar je op terug kan vallen en door kan
Een goed netwerk
heb jeGoeie
broodnodig,
geen enkele
Chirogroep
kannetwerk
het alleen.
Frank de vrachtwagenchauffeur rijdt ons materiaal elke zomer naar onze kampplaats, buurvrouw

Neighbours, should be there for one another… Niet om te stoefen, maar als we losweg fantaseren over een
speelclubbers
veiligzou
de erstraat
overanders
na deuitChiro,
de vrouw
van deChiro
bakker
zorgt
wereld zonder
Chiro, onze buurt
heel wat
zien. Een
buurt zonder
is als
een op
zee Christus
zonder Konin
ouder Michel fixt problemen aan de lokalen, de jeugddienst organiseert een groots
zout: het kanchocolademelk,
wat extra pit gebruiken!

alle jeugdbewegingen, het gazettenwinkeltje werkt graag mee aan een buurtspel, enz. Ze zitten a
team!
Buurt ze vandejaar
Een goed netwerk heb je broodnodig, geen enkele Chirogroep kan het alleen.
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Neighbours, should be there www.CHIROSTINE.be
for one another… Niet om te stoefen, maar als we losweg fantaseren o
wereld zonder Chiro, onze buurt zou er heel wat anders uit zien. Een buurt zonder Chiro is als een
zout: het kan wat extra pit gebruiken!

Toost met de proost
Bijna iedereen was alweer aan het werk toen voor mij de vakantie helemaal begon. Ik jeunde mijzelf tien dagen alleenzaamheid
aan de oevers van een bekende Duitse rivier; daar waar vele
kiloliters Riesling- en andere wijnen worden geproduceerd, en
waar bovendien ook nog eens ander gerstenat in grote
glazen wordt geconsumeerd. Ook al vele, vele liters!
Ik had, behalve twee valiezen, niks bij.
Andere vakantiegangers aldaar hebben doorgaans goed
geëquipeerde fietsen mee, en gaan gekleed in kleurrijke, en doorgaans veel te
nauwe, koersbroekskes en –truitjes. Dat maakt dat het er aangenaam
vertoeven was. Veel volk om naar te kijken, en door het observeren van het
menselijke doen en laten, bij momenten pure kolder!
Nu, velen onder ons, lezers van dit gewaardeerde blad, weten donders goed:
mooie liedjes duren niet lang, zelfs niet als ze tien dagen in beslag nemen. Net als
op kamp in Brasschaat, brak ook nu weer veel te snel het ogenblik aan
waarop de valiezen en aangekochte snuisterijen opnieuw gepakt moesten worden.
Want, wat horen we daar in de verte?
Jawel!
De schreeuw van het dagelijkse leven, met zijn sleur bij momenten, met zijn inzet,
met zijn routine en zijn goede moed!
Ook de Chiro roept.
Luid.
Startdag! Startdag!
Hopelijk roepen velen terug: ik kom, ik kom!
We zijn geweldig curieus hoe de leiding zichzelf over de afdelingen verdeelde en
welke spannende-, dan wel dolkomische activiteiten er allemaal op het
getouw staan. Week na week na week, tot straks, en het zal rap gaan allemaal en
een nieuw kamp zich aandient. Gelijk hoe toch wel de top van het werkjaar.

20
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Achterklap
Een Chirojaar begint altijd met een lach, en eindigt met een traan. Vorig
jaar op kamp namen we afscheid van Mooie Valentine, Zotte
Annelore, Doe-het-zelver Giovanni, Dappere Ietse, groepsleider
Siebert, liefdevolle Kevin en meelevende Pieter. We zullen jullie missen!
Op kamp namen we ook afscheid van een Prachtige groepsleider, die
wij bij de leiding hard zullen missen. Daarbij dank Siebert!
Maar in de plaats van Siebert werd Aap (a.k.a Niel) nieuwe groepsleider. Proficiat Aap!
Ook verwelkomen we 6 nieuwe leidingsmensen: Neel, Rune, Jelle,
Liske, Lise en Ibrachim. Welkom!
Ik hoop dat jullie nu van alles terug op de hoogte zijn en wens jullie 1
voor 1 een zalig jaar toe. Met zo’n leidingsgroep zal dit wel niet
ontbreken.
Wij zullen er alweer voor zorgen dat het voor iedereen een onvergetelijk
jaar wordt!

Veel liefs &
maak er een
prachtig jaar van!

www.CHIROSTINE.be
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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
Zaterdag 22 februari			
Dropping (georganiseerd door OLD)
Zondag 23 februari			
Leidingsswitch
Zondag 2 maart			
Vrijdag 7 maart			
Zondag 9 maart			
Zondag 30 maart			

Carnaval in Gullegem
Blackout
Geen werking
Paasflits

Zondag 6 april				
Zaterdag 12 april			
Zondag 13 april			
Zondag 20 april			

Geen werking
Groepsfeest + start 24 uren
Hespenspit + einde 24 uren
Geen werking

22
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Kalender 2013 -2014
1 – 4 mei				
Kampverkenning leiding
4 mei					Geen werking
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				
Vertrek bivak Moulin de Moederscheid, Amel
Zondag 21 juli				
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 2019			
21 – 31 juli 2020			

Bivak Delvenhof, Kaulille
Bivak Pexhof I, Gruitrode
Bivak Driepaal, Dilsen-Stokkem

www.CHIROSTINE.be
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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

Chiro Stine
Heule
hemelweg 34
www.CHIROSTINE.be

