CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2015 - 2016
MAART - april - mei

Voorwoord
Beste leden, ouders, chiro-sympatisanten, meneer/mevrouw die meeleest over de schouder.
Hier is hij dan, de lang verwachte paasflits. Hopelijk kan je deze lectuur overlezen samen met een goed rapport.
Moest dat rapport dan toch wat minder zijn kan je jezelf ook troosten met deze flits en het vooruitzicht naar de
vakantie. Geniet er alvast maar van de volgende twee weken niets doen en luieren, behalve verlangen om terug
naar de chiro te gaan.
Jullie voelen het waarschijnlijk wel nog aan de benen dat de dropping zeer dik in orde was. Wij met de leiding
hebben er alleszins van genoten en we hopen jullie ook. Wat met zekerheid kan gezegd worden is dat de wegen
van Zwevegem en Hoog-Kortrijk geen geheimen meer kennen voor al wie de piraat in zich naar buiten liet
komen. Nu is het tijd om die benen te laten rusten. Graag bedanken we de droppingmannen en –vrouwen voor
de piraten-dropping.
Dat de lente in het land is daar kunnen we momenteel nog niet echt zeker van zijn. Het zou wel nog eens
durven sneeuwen in ons O zo geliefde belgenklimaat. Maar wij laten ons natuurlijk niet doen en tonen de
wereld met trots onze benen in korte broek/rok in dit wisselvallige weer.
Pasen is niet het enige feest dat voor de deur staat deze tijd van het jaar. Nee nee. Het weekend van 2 en 3
april staat ook in het teken van feesten. Op 2 april kan u de podiumkunsten van uw geliefde zoon, dochter of
leidingsbende bewonderen op het groepsfeest in de turnzaal van VBS Spes Nostra. De volgende dag kan u op
die exact zelfde plaats terecht om de buiken te vullen met heerlijke beenhesp. Yummie in the tummie! In dit
weekend geven de Keti’s en de Aspi’s het beste van zichzelf in een 24uurs battle tegen elkaar. Dit kan u allemaal
aanschouwen op de speelplaats van VBS Spes Nostra.
Na dit weekend is het nog niet gedaan. Nog niet?! Hoor ik u vragen. Nee! Het weekend van 8-10 april zijn wij
met de leiding namelijk niet te vinden in Heule maar in Heusden-Zolder. Daar zullen we met de leiding het
kamp voorbereiden zodat dit terug onvergetelijk wordt. Denk natuurlijk niet dat dit betekent dat wij constant
vergaderen. We zullen ook ruim de tijd nemen om het grasveld te testen en de uiterste limieten er van op te
zoeken. Doordat wij hierdoor dan ook uiterst uitgeput zullen zijn, is er op zondag 10 april dan ook geen werking om ons de kans te geven op wat recupereren.
Ook dit jaar verwelkomen we jullie terug op de kamp-infoavonden. Dit jaar vinden ze plaats op zaterdag 7 mei,
zaterdag 14 mei en zondag 22 mei. Hier zullen al uw vragen over het kamp beantwoord worden door een van
onze alleswetende leidingsmensen.
Zo dit was het dan voor deze editie van de flits. Nu rest enkel nog het volgende: veel leesplezier met de rest van
dit uiterst gegeerde boekje, een vrolijk Pasen en een luilekkere Paasvakantie.
Speelse chirogroeten
Wannes, Niel en Jochen
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Eerste info kamp
Een chirojaar zit boordevol activiteiten: knotsgekke spelletjes op zondagmiddag, een uitstapje, een weekend en
tal van andere activiteiten. Maar het bivak is één van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste en meest leuke
activiteit van het chirojaar! Het hele jaar wordt hiernaar uitgekeken.
Elk jaar trekken we er met de hele chirogroep op uit, overnachten we in tenten (of in gebouwen voor de jongsten onder ons), kunnen we steeds genieten van een lachwekkend thema en een torenhoog kampvuur. 10
dagen zijn we weg van huis, moeten we niet naar school, kunnen we ons uitleven met vrienden en leren we
dingen ontdekken waarvan we dachten dat ze niet eens bestonden. Iedereen maakt kennis met de natuur, leert
kaartlezen, amuseert zich met allerlei leuke activiteiten en nog veel meer! Kortom op kamp gaan met de Chiro
is een ongelofelijke ervaring en is voor geen geld ter wereld te missen!!!
Het lijkt nog ver, maar toch willen we al enkele data en info bekend maken. Eerst en vooral de 		
kampinschrijvingsmomenten. Het is ten zeerste aan te raden om hierop aanwezig te zijn. Zowel als ouder, als
lid. Belangrijke info wordt meegedeeld, papieren zoals medische fiches worden ingevuld en de inschrijvingen
worden uitgevoerd. Deze infomomenten gaan door op:
-

Zondag 8 mei om 17u30
Zaterdag 14 mei om 19u30
Zondag 22 mei om 17u30

Net als vorig jaar is er ook geen bezoekdag. Hierdoor hebben we een extra dag met nog leukere spelen. Ons
kampprogramma zit immers goed vol, dus een extra dag is geen overbodige luxe. Ook de zwoebertjes gaan 10
dagen mee op kamp.
Ook kunnen we al melden dat we dit jaar op kamp gaan naar Heusden-Zolder tussen 21 - 31 juli 2016. Wat
het kampthema zal zijn, wordt pas bekend gemaakt op het groepsfeest. Nog een reden om dus zeker hierop
aanwezig te zijn!!
Meer info vind je op onze site (http://chirostine.be/activiteiten/bivak). Zit je nu al met vragen, dan kan je zeker
contact opnemen met de groepsleiding of VB’s
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Feestweekend
24-uur:

Best ouders, beste chirosympathisanten,

Vergeet niet om eens een kijkje te komen nemen aan
Naar jaarlijkse traditie houden wij opnieuw ons de 24uren van de keti’s en aspi’s. Zij gaan 24u lang de
feestweekend. Hieronder kort de nodige info:
strijd aan met elkaar tijdens het feestweekend.

Groepsfeest:

Op Zaterdagavond 2 april starten we het groepsfeest
met een optreden van alle afdelingen. Dit gaat door
in de zaal van vbs Spes Nostra Schoolstraat en de
toegang is gratis. Hierdoor verwachten wij een massale opkomst. Deze avond start om 20u. Iedereen is
zeker van harte welkom.
PS: Je komt die avond ook het kampthema te weten.

Repetitiemomenten:

De generale repetitie is voor iedereen op zaterdag
02/04 van 14u tot 17u.
Repetitie per afdeling:
•
Zwoebers: woensdag 30 om 14u
•
Speelclub: woensdag 30 om 18u
•
Rakwi’s: dinsdag 29 om 14u
•
Tito: donderdag 31 om 17u
•
Keti’s: vrijdag 1 om 14u
•
Aspi’s: vrijdag 1 om 14 u
De leden kunnen vroeger of later thuiskomen dit
hangt af van hoe vlot de repetitie verloopt.

Hespenspit:

Op zondag 3 april bieden wij ons overheerlijk hespenspit aan. Een gelegenheid om met familie, vrienden,
enz. eens gezellig uit eten te gaan en op het gemak wat
te keuvelen. Wij verwelkomen u vanaf 11u.
Wij bieden naar gewoonte 2 menu’s aan:
•
Een volwassen menu (frieten + hesp +
groenten) aan €9.
•
Een vegetarisch menu (frieten + vleesvervanger + groenten) aan € 9.
•
Een kindermenu (-12 jaar) (frieten + hesp +
groenten) aan € 5.
•
Een vegetarisch kindermenu (-12 jaar)
(frieten + vleesvervanger + groenten) aan €5.
Ook deze activiteit vindt plaats in vbs Spes Nostra
Schoolstraat te Heule.
Kaarten voor het hespenspit kunnen ENKEL in
voorverkoop bekomen worden.
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Blackout
Een terugblik op de fuif van de leiding van Chiro Stine Heule.
Wie op vrijdag 12 februari door de straten in Heule liep, zal het wellicht gemerkt hebben: er was geen kat op de
baan. Een groot deel van de Heulse jeugd zakte af naar onze lokalen. Want omstreeks 21u, startte daar de 7de
editie van Blackout.
Het was terug een overrompelend succes. Een kleine 900 man begon te feesten op de beats van tal van DJ’s,
waaronder onze headliner 2KG Hoofdvlees. Enkele andere lokale DJ’s hielpen mee om de pannen van het dak
te spelen. Rond 5u begon de opkuis en een nieuw historisch record werd neergezet. Rond 11u was alles perfect opgekuist en dit mede dankzij enkele vrijwillige ouders. Een grote dank voor Anuschka E., Peter L., Geert
T., Tom V., Nancy Lewyllie, Nancy Lonneville, Ronny C., Piet W. & onze VB’s voor hun hulp. Na een lekker
middagmaal heeft de leiding zijn/haar deugddoend bedje opgezocht voor een lange nachtrust. Dit was ook de
reden waardoor er op zondag 14 februari geen chirowerking was.
Om jullie nog even te laten nagenieten van de voorbije editie, kunnen jullie op de facebookpagina van Blackout
terecht voor tal van foto’s en filmpjes. Ook op onze eigen site staat wat beeldmateriaal. Langs deze weg willen
we ook onze sponsors bedanken! Ook de aspi’s krijgen een welverdiende merci voor hun hulp tijdens de opzet
en op de fuif zelf!!

De kameleon | Lieven Delombaerde | Bouwmaterialen Modde NV | Frituur Davy| Deuren Defoort | Belfius |
AXA Zakenkantoor Vanwildermeersch | De Zoeten Inval | Café DUDU | Bossaert Brood & Banket | Den Hert
|JH De Skjéve Recht’n | JC Den Ast | Boemelaar |El Gusto |Borsalino |Frituur Tineke
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VB - parlé
Terwijl de narcissen hun gele kopjes reikhalzend naar de eerste zonnestralen richten en het eerste groen in de
vijver al naar boven priemt zit ik mijmerend naar buiten te kijken. De eerste zes maanden van mijn prille VéBé
carrière zitten er reeds op. Het waren zes zalige maanden waarin ik na vele jaren terug een aantal flinke happen
Chiro mocht proeven: eerste LK’s, eerste Sint-bezoek, eerste kerstevocatie, eerste Black-out fuif, … . Ik begin
met mondjesmaat alle geplogenheden te snappen maar ben nog wekelijks verrast van het enthousiasme, de
inzet, maar ook van de organisatie die door de jaren heen in deze groep is gegroeid.
Iets wat er voor mezelf wel uitsprong was de ouderwerking. Een tijdje geleden kwam het voorstel van enkele
ouders om eens een Chiro namiddag te verzorgen. 17 Januari leek een geschikte dag om de studerende leiding
wat te ontlasten en ze een welverdiende afleiding te bezorgen. Een algemene oproep naar de ouders werd gelanceerd en maar liefst 22 enthousiastelingen meldden zich aan om ons jonge volkje een namiddag te entertainen.
Zo waren er de oranje en groen oog-gelapte-piraten die de zwoebers en hun leiding volledig spelsgewijs uit
hun dak lieten gaan. De speelclubbers speelden het grote gazenbordspel waarbij geslaagde opdrachten leidden
tot vooruitgang op het spelbord. Spelenderwijs trokken de rakwi’s naar de stadsboerderij in Bissegem waar ze
heerlijke pannenkoeken bakten en die nadien natuurlijk ook verorberden. De tito’s kregen een ware zintuigentocht in Bergelen voorgeschoteld waaruit moest blijken welk team het best zijn zintuigen beheerste. De keti’s
stapten in de Warande in de voetsporen van Indiana Jones op zoek naar de Heilige Graal en de aspi’s mochten
met oud-VB Tom nog eens genieten van de Chiro-spel-klassiekers. Een dikke merci aan alle enthousiaste
ouders hiervoor, en een warm pleidooi aan allen die er deze keer niet konden bijzijn om volgende keer zo’n
onvergetelijke middag te mogen mee helpen organiseren.
Dit schrijfsel wordt hier onderbroken voor een reclameblok, ik zie u terug na de onderbreking …

Op 6 mei is er de eerste editie van VéBé Soirée, een fantastische
dansavond ingericht voor ouders en sympathisanten van onze
Chiro. Het feestje vindt plaats in het zaaltje van café de Heerlijkheid
(bij Seine). Je zal er je dansbenen kunnen losgooien op de muziek gebracht door huis-DJ, die een mix zal voorschotelen van the funkiest-70’s,
grooviest-and-blackest-80’s en grungiest-90’s songs. De inkom bedraagt
5€ pp. Drankjes en hapjes zullen te verkrijgen zijn aan democratische
prijzen en alle opbrengsten gaan natuurlijk naar de Chiro-kas.
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VB - parlé

… ziezo, hier ben ik terug. Vooruit blikkend naar wat komen zal kijk ik reeds uit naar het grote feestweekend op 2 en 3 april met het groepsfeest ‘game-edition’ op zaterdagavond en het hespenspit ‘classic-edition’ op
zondagmiddag, doorspekt met de 24-uren van de keti’s. Daarna gaan de leiding, de VB’s en de kookploeg op
kampverkenning zodat alles kan voorbereid worden voor de apotheose van het werkjaar, het kamp te Heusden-Zolder. Maar dan zijn we natuurlijk al weer enkele maanden verder. Ondertussen spring één van de poezen
naar een fladderend voorbijvliegsel in de tuin. De vissen in de vijver moeten nog op temperatuur komen, maar
ik voel de temperatuur alvast stijgen met het vooruitzicht van wat er komen zal.
Warme groeten,
Brecht
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Zwoebers
Dag allerliefste zwoebertjes!!!
Zoals jullie al weten vertrekken we binnenkort op ons mega fantastisch super cool disney weekend
en dat eindigt op Pasen (misschien komt de paashaas wel met lekkere chocolade).
Na ons weekend is het weeral tijd om jullie beste kunstjes te tonen op ons groepsfeest en om daarachter veel
beenhesp te eten op ons hespenspit. Deze vinden respectievelijk plaats op 2 en 3 april.
Ook is er een repetitiedag ingelast voor jullie op woensdag 30 maart om 14u in onze lokalen.
En om dit artikel mooi af te sluiten hier nog een kleurplaat in thema van ons weekend.
Breng deze mee op weekend zodat we deze kunnen uithangen in jullie slaapkamer!!!
Tot op weekend.
Groetjes, jullie toffe leiding.
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Speelclub
Hallo allerbeste, coolste, stoerste, mooiste, leukste, grappigste… speelclubbers.
Hier nog eens jullie leiding!
Laat ons beginnen met het slechte nieuws: ondertussen zitten wij aan de helft van het werkjaar, ooooh :( :( :(
Maar niet getreurd!! Er staan nog tal van activiteiten op de planning! En… de paasvakantie staat voor de deur!!
Om jullie geheugen nog even op te frissen volgt hier nog een korte samenvatting van alle bere sjieke activiteiten
waar jullie zeker en vast niet mogen ontbreken:
Eerst en vooral is er op 2 en 3 april het FEESTWEEKEND.
Op zaterdag 2 april mogen jullie jullie zotste acteertalenten boven halen op ons groepsfeest en kunnen alle
ouders jullie podiumkunsten bewonderen! Ook het kampthema wordt op het groepsfeest bekend gemaakt! Dit
willen jullie toch niet missen hé?
De volgende dag ( 3 april) kunnen de buikjes gevuld worden op ons hespespit, ook zeker de moeite waard!
Na de paasvakantie kunnen jullie zich al volop voorbereiden op het zotste, coolste, leukste, niet te missen weekend namelijk ons SPEELCLUBWEEKEND!! Joepieeee :)
Dit gaat door van 29 april tot 1 mei. Wij, de leiding, zijn al volop bezig met de voorbereidingen om er voor te
zorgen dat jullie een onvergetelijk weekend beleven en we kunnen nu al zeggen dat het de moeite wordt! Het
thema van ons weekend is: beroepen. Jullie kunnen zich dus verkleden in jullie droomberoep! We hopen dan
ook dat jullie massaal aanwezig zullen zijn.
Het is misschien nog wat lang, maar jullie kunnen ook al beginnen dromen over de daguitstap, het kamp en
natuurlijk nog de vele werkingen die jullie te wachten staan waar jullie zich kunnen uitleven!
Zo dit was het dan voor dit flitsartikel, om af te sluiten wensen we jullie allemaal een goede paasvakantie toe
met lekkere paaseitjes!
Veel Chiro groetjes, jullie tofste leiding.
Wasje, Soetie, Petit, Buckinx en Anne
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Rakwi’s
EY GY DA!!!
Leider Borre is nu aan het woord. Dus gelieve een
moment te zoeken in uw druk leven om dit eens door
te nemen. Alvast bedankt.
Liefste rakwi’s, jullie worden allemaal bedankt om het
rakwiweekend zalig te maken! De leiding heeft zich
zeer geamuseerd, en wij hopen jullie natuurlijk ook.
Nu het weekend afgelopen is zijn we weer een stap
verder in onze planning. Er zijn nog heel wat activiteiten te beleven en wij hopen dat jullie er deel van
zullen uitmaken! Dus neem maar snel je agenda bij de
hand om deze belangrijke datums te noteren.

19 maart - Dropping
Trek maar allemaal uw wandelschoenen aan want je zal ze nodig hebben!
27 maart – Geen werking
2 april – Groepsfeest!
Dit jaar is het opnieuw groepsfeest! Dit speelt zich af zaterdag 2 april om 19.30u in de turnzaal
van de broederschool.
Zoals gewoonlijk zullen de rakwi’s een legendarische act op het podium smijten. Maar voor we
dit kunnen doen moet er gerepeteerd worden.
De repetitie vindt plaats op: dinsdag 29 maart om 14u aan het heem!
Ik denk dat ik alles heb gezegd dat moet gezegd worden. Ik wens je allemaal een zalig Pasen toe en een gezond en gelukkig leven!
Borre out.
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Tito’s
Yeet titooooo’s!!
Jullie hebben nog maar net jullie kerst- en nieuwjaarscadeaus opengemaakt en versleten en we zijn hier alweer. We hebben weer heel wat interessante dingen te vertellen maar eerst en vooral:

Voor degene die et nog niet wisten: ge moet meer afkomen!

We zitten met prachtspelen in ons hoofd die we nooit kunnen spelen omdat we gewoon met te weinig zijn en
dat maakt ons heel verdrietig. Zo verdrietig dat onze mama’s elke dag 10 zakdoeken moeten wassen en op
serieus wat graden want wij hebben serieus wat snot hoor!
Maar nu wat leuker nieuws:

Het weekend gaat door!!!

Woohoow moet under reactie nu zijn, de champagneflessen moeten knallen en de drank moet vloeien
(natuurlijk bedoel ik Kidibul want ge zijt nog veel te jong vo champagne ;-) ).
Khoor under nu al peizen: “Leider, leider, wa gaan we doen? Waar gaan we naartoe?? ”.
Kgaat under ne keer zeggen é: “Ge ga da allemaal wel zien, curieuzeneuzen!”.
Ge ga toch nie gepeisd zeker dak da echt ging zeggen:p. Maar we beloven op ons communiezieltje da we heel
goed ons best gaan doen om er het weekend van under leven van te maken!
Het zal allesinds een weekend worden met veel poer in!
Jullie gaan binnenkort alle info krijgen, maar zoals de meesten onder ons al weten gaat ons weekend dus door
op het weekend van 22 t.e.m. 24 april.
Ooooooooooow Yeah!
Om te eindigen nog een raadselke:
’t Is een roodje met bruin haar en ze is zo klein dat ze soms verstopt zit tussen de rest?
Wie ist?
Gezegend zijt gij allen!
Ga nu allen heen in vrede en wees lief voor uw naasten!
Gegroet,
Joché Mourinho, Niel Young, Shannon Briggs en Jelle Vossen.
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Keti’s
Hey, Jow, Jeet, Hallo, Yee, Sjaloom, Bonjour, Ola, Bonjourno, Goeindag, Gegroet, Dag, Hoi,
Oe ist? Sava? Cv? Hoe gaatie? Alles goed? Gadet? West? Hoe gaat het? Que pasa?
En nu voor echt: HEEEEEEEEY KETILUITJES!
We hebben er al een driekwart chirojaar met vele avonturen op zitten! Hopelijk eje jundr een bitje gejeund op
1-dagsweekend? Voor degene die het niet zo goed meer weten volgt hier een kort samenvattingske:
(de bedoeling is dat je het heel snel leest.. just saying e.. gewoon nen tip… ge moe nie e…)
Fietszoektocht in de regen, veel stof, mooie locatie, instortgevaar, Clarie die rare dingen zegt, krap bijeen maar
gezellig, water gaan halen om wc door te spoelen, spaghetti met twee champignons in, eten met lepel en mes,
mini-games op ‘t plein, Jobbe laat rare scheetjes, Siel noemt wel gekapt maar eet geen gekapt, Clarie die rare
dingen doet, looptochtje rond plein, looptochtje naar Dries zijn huis, looptochtje terug voor Wout zijn jas,
looptochtje terug naar Dries zijn huis, mini-feestje, Jules en zijne marginale pyjama van Annick een vriendin
van zijn ma, water gaan halen om de wc door te spoelen, geheimpjes vertellen achter de muur, intiem momentje van Wout en Gigi, slaperkes doen, niet lang slaperkes doen, om 6u opstaan, iedereen verrassend fris, Clarie
die rare dingen zegt, LASERSHOOTEN int donker, heel niet weten wie u er aan schiet, LASERSHOOTEN int
licht, miljoenen croquemachines, croques als ontbijt, middagdutje, opruimen, vegen, vegen, vegen, vegen, vegen, vegen, vegen, communiefoto nemen, miljoenen selfies met Fypo haar Iphone trekken, puree met erwten
en hesp en gehakt op papier, LASERSHOOTEN int park lik echte pro’s, LASERSHOOTEN aan de kerk lik echte
pro’s, LASERSHOOTEN in Heule city lik echte pro’s, weekend eindigen, bleten in ons bed omdat het gedaan
is ….
Bij deze DUIZENDMAAL DANK voor dit prachtig weekend!
Maar ons jaar is natuurlijk nog niet gedaan! Hou zeker jullie weekends nog vrij voor:
Groepsfeest en hespespit (2-3 april)
Ons lang weekend (29,30 april en 1 mei)
Filmfestival (nog te bepalen)
KAMP!!!
En alle werkingen die nog volgen natuurlijk
Ik wil nog eindigen met een boodschap van algemeen nut: Nooit meer doen aub...

En met de woorden: Jullie zijn allemaal MB’s en MG’s (hartje hartje) (x3)
Groetjes,
Drol, White, Clarie, Tandt en Els
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Aspi’s
Pasen bij de aspi’s
Om onze hersenen nog eens op te frissen herhalen we deze flits nog eens het verhaal rond Pasen.

Witte donderdag: --> het laatste avondmaal.

Toen de avond viel kwamen ze allemaal met hun eten naar keuze terug samen om dit laatste avondmaal samen
op te eten. Ze zaten allemaal samen op ieder oppervlak waar ze plaats hadden. Sommige zaten op stoelen,
enkele zaten op de tafel nog anderen moesten op de trap zitten. Maar iedereen at rustig zijn eten op zonder er
echt bij stil te staan dat ze de volgende dag al terug weg gingen. Tijdens deze maaltijd keek er plots een apostel (hierna verder “aspi” genoemd) en sprak de woorden waarvan ze allemaal wisten dat ze kwamen “kijk die
zelfde margi van deze middag zit terug op de deca dance”. Het rustige eten werd onderbroken en alle aspi’s
stonden recht om dit wonderbaarlijk fenomeen te zien. Waarop Jezus (hierna verder “DE Leiding” genoemd)
rechtstond en zei “nog voor dit weekend gedaan is zullen wij DE Leiding op de deca dance zitten en jullie
zullen ons niet geloven. Één van jullie bracht ons op dit idee. En jullie zullen ons niet geloven.” Alle aspi’s keken
naar Judas (hierna verder “Elviera” genoemd). De aspi’s schrokken, had een van hen DE Leiding op dat idee
gebracht. Dat kon toch niet? En waarom zouden ze ooit denken dat DE Leiding liegt? Er was één aspi die van
verontwaardiging in zijn broek moest plassen. (deze aspi wou liever anoniem blijven).

Goede vrijdag

De dag begon met een stralende zon en de aspi’s werkten allemaal samen om het kot waar ze verbleven terug op
orde te stellen. Maar het onheilspellende gevoel dat DE Leiding de waarheid had verteld bleef aan hen knagen.
En alsof het weer hun gemoedstoestand kon voelen begon het hevig te regenen net als ze afscheid namen van
DE Leiding. De aspi’s zelf hadden al één keer gaan vragen of ze op de deca dance mochten en kregen een “neen”
te horen. Ze vroegen het zelf een tweede keer en kregen opnieuw een “neen”.
DE Leiding, na afscheid te nemen van hun aspi’s, stapten af op de eigenaar van de deca dance. Deze persoon
was zo onder de indruk van de uitstraling van DE Leiding dat hij deze derde keer wel “ja” zei.
Toen de eerste berichten tot bij de aspi’s kwamen dat DE Leiding op de deca dance had gezeten, geloofden ze
hen niet. Zoals DE Leiding voorspeld had.

Pasen

De zondag (naar laatste onderzoeken was dit een week later) kwamen alle aspi’s terug te samen. En zoals het
verhaal het wil was DE Leiding daar ook opnieuw. Sommige aspi’s geloofden nog steeds niet in DE Leiding,
maar velen waren er nu van overtuigd.
DE Leiding was op de deca dance geweest.
Historici van dienst: Kelly, Melian, Neel en Niels
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Wist je dat ...
-

-

-

-

-

Je lichaam kan overleven zonder een aantal interne
organen. Stel dat je je maag en milt verliest, driekwart
van je lever, 80% van je darmen, een nier, een long en
zowat elk orgaan in je pelvis en lies, dan nog zou je
kunnen overleven!
Gespreid over ons ganse leven, produceren we genoeg
speeksel om twee zwembaden mee te vullen. Speeksel
is ook erg belangrijk. Iets wat je speeksel niet kan ontbinden, heeft namelijk geen smaak.
Een vierde van alle beenderen die je lichaam bevat zitten in je voeten.
Je voeten hebben een half miljoen zweetklieren en
produceren meer dan een halve liter zweet per dag.
Maagzuur is sterk genoeg om scheermesjes op te lossen. Alleen omdat de cellen op je maagwand zich constant regenereren slaagt dit enorm agressieve zuur er
niet in je maag te vernietigen. Daardoor krijg je ook
om de drie tot vier dagen een volledig nieuwe maagwand.
Je longen bevatten in totaal zo’n 2.400 kilometer aan
luchtwegen en hebben 300 tot 500 miljoen holle
ruimtes, met een totale oppervlakte van 70 vierkante
meter. Dit kan je vergelijken met de helft van een tennisveld! Als je alle luchtvaten in je longen naast elkaar
zou leggen zouden ze een rij van 992 kilometer lang vormen. Ook is je linkerlong kleiner dan je rechter
om plaats te maken voor je hart.
Iedereen heeft een unieke lichaamsgeur, behalve tweelingen, wiens geur identiek is.
De lengte van een babyhoofd bedraagt ongeveer een vierde van zijn lichaamslengte. Het hoofd van een
25-jarige is echter maar een achtste zo lang. De reden hiervoor is dat hoofden veel trager groeien dan de
rest van het lichaam.
Baby’s worden geboren met 300 beenderen, maar eens ze volwassen zijn schieten er daar maar 206 over.
Dit is een gevolg van het feit dat sommige beenderen (zoals die in de schedel) in elkaar groeien.
Het is onmogelijk om jezelf te kietelen. Als je dit toch probeert, weet je waar en hoe je jezelf kietelt, wat
het effect van kietelen geheel teniet doet.
Je kan 50.000 verschillende geuren herkennen. Vrouwen ruiken beter dan mannen.
Tijdens de zwangerschap zijn de meest courante dromen die waarin kikkers, wormen en planten voorkomen. Er is geen wetenschappelijke verklaring voor deze observatie, maar het heeft waarschijnlijk te
maken met de hormonale balans van het lichaam.
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Op de koffie met
Jochen stel je zelf eens voor.
Hallo, mijn naam is Jochen Dewitte. Ik ga naar school in Brugge waar ik nu aan mijn tweede jaar hoger
onderwijs ben begonnen. Als ik niet op school ben, zit de Chiro wel zeker in mijn gedachten. Ik ben dan ook
leiding van de Keti’s en ook groepsleider van Chiro Stine.
Wat heeft jouw overtuigd om de stap naar groepsleiding te zetten?
Toen ik ontdekte dat er een nieuwe groepsleider gezocht werd, ben ik daar niet meten op ingegaan. Ik had
wel iets van ‘Hmm misschien is dit nog iets voor mij’ maar ik heb niet meteen gezegd “Stop maar met zoeken,
ik ben de man!”. Ik heb hier wel een tijdje over nagedacht. Ik twijfelde vooral omdat ik van mezelf dacht dat
ik misschien niet de geschikte kandidaat was voor de job.
Ik heb er dan eens over gesproken met mijn ouders en met Wannes en Niel. Toen dit alles wat had kunnen
indringen in mijn hoofd heb ik mij dan ‘officieel kandidaat gesteld’. Iets zei me ‘als jij dit echt wil, zal dat ook
lukken’.
Heb je je er goed op voorbereid of heb je het een beetje onderschat?
Ik heb me er zo goed mogelijk op voorbereid als maar kon, denk ik. Ik heb veel gesproken met andere
mensen, zoals mijn ouders en Wannes en Niel. Maar ik heb ook eens gekeken op de site van Chiro Nationaal
wat hun visie is van een groepsleider. Ook heb ik wat meer beginnen opletten op de dingen die Wannes en
Niel deden, maar dit is natuurlijk niet alles. Ik ben er ook achter gekomen dat er nog veel ‘verborgen’ werk is
dat niet iedereen ziet en soms zelf weet, maar dat wij wel doen voor jullie.
Hoe kijk je nu neer op het groepsleider zijn?
Ik zie het groepsleder zijn nu nog altijd als een aanvulling op het leiding geven in de Chiro. Een toffe aanvulling natuurlijk. Ik vind het nog altijd even tof als in het begin en heb nog geen moment spijt gehad van
mijn beslissing.
Wat zijn de leukste momenten als groepsleiding?
Waar ik veel voldoening uit haal, is zien dat iets goed georganiseerd is en dan ook goed verloopt. Ik vind
het heel tof om te zien dat een activiteit echt goed loopt omdat ik weet hoeveel werk er in sommige dingen
kruipt. Dan is het super om te zien dat alles op rolletjes loopt en er bijna geen problemen zijn.
Wat zijn de minder leuke momenten?
De minder leuke momenten gaan vaak ook samen met minder leuke momenten voor andere mensen. Ik vind
het totaal niet tof om verzekeringspapieren in te vullen omdat ik dan weet dat er een lid of leidingspersoon
zich pijn heeft gedaan of dat er iets kapot is van de persoonlijke spullen. Dit zijn de momenten die ik toch
liever niet tegenkom.

16
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...................
Wat wil je nog allemaal bereiken samen met Wannes en Niel?
Graag zou ik hebben dat de Chiro blijft groeien in stijgende zin. Persoonlijk vind ik dat de Chiro momenteel
goed draait en dit willen we graag zo houden.
Bedankt voor het gesprek en nog veel succes ! Shannon en Jonas

www.CHIROSTINE.be

17

Spelletjes
Zoek de juiste weg naar de finish

Zoek de 6 verschillen

18
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Strip
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Kleurplaat
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Spaaractie
Beste leden , ouders , chirosympatisanten , …
Het begint stilletjesaan een bekende promostunt te worden en ook dit jaar zijn er terug 2 acties van start gegaan. Ten eerste hebben we de melkactie van Joyvalle. Vorige jaren kregen we tientallen gratis liters melk mee
op chirokamp. Ook dit jaar is deze melkactie er terug en zouden we opnieuw graag enkele liters gratis melk
meenemen op ons chirokamp.
U kan ons helpen door de rode flapjes aan de Joyvalle AA melkdozen en dozen Appelsientje af te knippen en
in te zamelen. Per 10 rode flapjes krijgen we 1 liter gratis melk of Appelsientje mee op kamp.
Je kan je gespaarde flapjes iedere zondag aan je afdelingsleiding geven. Binnenkort worden ook dozen geplaatst
in beide scholen van vbs Spes Nostra (Schoolstraat en Koffiestraat) waar je je flapjes kan in deponeren.
https://lekkeropkamp.be/nl
Ook doen we dit jaar mee aan de Lotus-actie. Hiermee kunnen we speculoospasta winnen om mee te nemen
op kamp. Wens je ons hierbij te helpen? Dat kan, wanneer je lotuskoeken kocht met een puntje erop. Op dat
briefje staat een unieke code die je op onderstaande site kan gebruiken om onze Chiro te steunen. Je hoeft alleen even deze site te bezoeken en je code in te geven en kiezen aan welke Chiro je je punt wil toekennen. Die
van ons natuurlijk: Chiro Stine!! http://www.lotusopkamp.be/
Melk, fruitsap en speculoospasta: ideaal voor bij het ontbijt!! Sparen, sparen, sparen is de boodschap.
Graag willen we nog een 2de activiteit in de kijker plaatsen. En dat is onze dropping die doorgaat op zaterdag
19 maart. Kaarten kunnen nu al gekocht worden iedere zondag net voor de werking. Meer info vind je hier:
http://chirostine.be/familiedropping/
Groeten,
De leiding
Chiro Stine.
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Toost met de proost
Lap,
Ze waren vergeten mij te verwittigen dat deze tekst vorige week binnen moest zijn. Dat zijn dingen die
gebeuren. Ik maak mij daar nul boos en al helemaal nul zenuwachtig in. Ik heb andere dingen om mij in op te
jagen. Mijn gezondheid, bijvoorbeeld.
Ge moogt mij allemaal komen feliciteren, want ik ben sedert 31 januari met roken gestopt. Dank voor uw enthousiast applaus. Waarom zou een mens ermee ophouden op 1 januari? Ik dacht eerst van het de zesentwintigste te doen, maar het is er toen niet van gekomen.
Of het gaat?
Bah jaat!
Aan de oorsprong ligt een plezante discussie met mijn huisarts. Over verslavingen in het algemeen en tabak-verslaving in het bijzonder. Hij verkondigde doodleuk dat niet de nicotine verslavend werkt, maar wel de
gewoonte. Wie altijd rookt als hij computert (van het werkwoord computeren) zal bij het zien van een computer goesting krijgen in een sigaret. Een associatieve verslaving dus.
Als het zo zit, en er komt nog een lichte hartaanval bovenop, dan is de keuze gauw gemaakt de dure gewoonte
achterwege te laten.
Geen reden tot paniek, trouwens, die hartaanval. Het was er zelfs geen, maar ik heb wel een serie onderzoeken
van hier tot daar moeten ondergaan om daarvan zeker te zijn. Hartspier tip top in orde. Aders in opperbeste
conditie… niks om mee in te zitten dus. Curieuzelijk genoeg blijkt mijn hart in kramp geslagen te zijn uit zelfbescherming tegen ene overdaad aan stress en acute zenuwachtigheid. Daar let ik nu een beetje voor op zie. Dat
is moeilijk. Want u niet opjagen, u kalm houden… hoe doe je dat?
Ach!
Alles is relatief.
We lachen er al weer mee zie.
Ik hoorde gisteren een prachtig stukje muziek. Het zal wel weer jullie genre niet zijn, maar niettemin. Ge moet
maar eens zoeken op spotify of op youtube als je niet kan slapen. Het speelt hier nu ook zie, bij wijze van behangmuziek: Just, van David Lang. Voor de poëzieliefhebbers onder ons: hieronder of hierachter staat de lange
tekst. In het Engels. We zijn modern.
Dada
W.
just your mouth just your love just you are at nineteen miles just your name just you are shameless just your love and my own and my soul just your flock just your
companions just your kids just your cheeks just your neck just your couch and my perfume and my beloved and my breasts and my beloved and my love just your
eyes and my beloved our couch our house our laughter and my love and my beloved just your shadow just your fruit just your ... over me just your left hand just your
right hand and my beloved and my beloved our war and my beloved and my love and my fair one and my love and my fair one and my dove just your face just your
voice just your voice just your face our vineyards and my beloved just your flock and my beloved and my bed and my soul and my soul and my soul and my soul and
my modest house just you are sold just your mother just your wedding just your hearth and my love just your eyes just your vein just your hair just your teeth just
your lips just your mouth just your cheeks just your vein just your neck just your two breasts and my love and my bright and my heart and my sister and my bright
and my heart just your eyes just your necklace just your love and my sister and my bright just your love just your eyes just your lips and my bright just your tongue
just your ... and my sister and my bright just your shoes and my garden and my beloved and my garden and my sister and my bright and my mouth and my sides and
my honeycomb and my honey and my wine and my milk and my heart and my beloved and my sister and my love and my tongue and my perfect one and my head
and my looks and my garment and my feet and my beloved and my hand and my heart and my beloved and my hands and my fingers and my beloved and my beloved
and my soul and my beloved just your beloved just your beloved just your beloved and my beloved just your head just your looks just your eyes just your cheeks just
your lips just your arms just your body just your legs just your appearance just your speech and my beloved and my friend just your beloved and my beloved just your
garden just your flock and my beloved and my beloved just your flock and my love just your eyes just your hair just your teeth just your cheeks and my dove and my
perfect one and my mother and my fancy and my prince just your feet just your rounded ... just your naval just your belly just your two breasts just your neck just your
eyes just your nose just your head just your flowing looks just your breasts just your breasts just your breath just your kisses and my beloved just your desire and my
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beloved and my love our goals and my beloved and my modest breast and my mother and my power credits just your left hand just your right
hand and my beloved just your mother just your heart just your arm our sister and my breast just your eyes and my vineyard and my very ... and
myself just your voice and my beloved.
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Achterklap
Het echte CHIROleven…
Toen ik zes jaar was, wist ik nog niet waar het om draaide, onschuldig en naïef speelde ik
met mijn makkers. De Chiro was zoiets als een tweede thuis, maar dan veel groter en dat
bleef zo tot bij de rakkers.

We waren jong en we voelden iets van binnen, het was geen honger, het was geen dorst, het
was iets waardoor ik groter werd, maar wat het was, kon ik niet verzinnen.

En plots was ik veertien en begon er iets te branden, het was geen vuur en het deed geen
pijn, soms was het groot en dan weer klein. De leider zei dat het Chiro was, maar ik zei dat
hij zijn smoel moest houden. Ja, ik was een stoere man, een echte topper, maar besefte al te
goed wat hij bedoelde.

Mijn eerste pint, mijn eerste brommer, mijn eerste lief, de smaak van het goede leven nestelde
zich achter mijn gehemelte, en ook in de Chiro veranderde er iets. Ik was nu een grote jongen,
en trachtte volwassen te zijn, maar zo gemakkelijk was dat niet.

Een zoektocht naar mezelf, die ene ik tussen die anderen. Sommige vrienden gingen weg, anderen kwamen er bij, maar zij die bleven wisten dat ze kerel waren.

De Chiromicrobe had me nu goed te pakken, maar heel diep zat ze nog niet. Er was nog veel
dat ik moest leren, maar ik leerde leren van anderen. Chiro begon stilaan een betekenis te
krijgen. Het was meer dan spelen, het was meer dan zondag, het was een manier van leven.
Ik vroeg mezelf: “Wat is er aan de hand?” en toen, toen was ik aspirant.

En dan, die ene dag waar ik zolang op wachtte, de dag waarop ik een stukje Chiro werd, een
dag van vallen en opstaan, nog vers in mijn gedachten. Men noemde mij leider, de grote held.
‘’t is iets waar je voor leeft.’ Had men mij verteld. Ik wist niet of ik het geloven moest, maar
stilaan groeide er iets in mij, ik wist niet wat het was en ik weet het nog steeds niet hoe
ik het moet noemen, maar één ding weet ik zeker, je raakt het nooit meer kwijt, want alles
wat ik hier heb geleerd, is voor altijd.
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Kalender 2015 -2016
Zondag 20 september				
Startdag werkjaar 2015-2016
						Startflits
Zaterdag 10 oktober				
Pasdag + Kaarting
Zondag 18 oktober				Vriendjesdag
Vrijdag 23 oktober				
Dag van de jeugdbeweging
23 -25 oktober					Leidingsweekend
Zaterdag 31 oktober				Halloween
Zondag 1 november				
Geen werking
Zondag 8 november				Aspiwerking
Zondag 15 november				Zwemmen
Zaterdag 21 november			
Bedankingsfeestje
Zaterdag 28 november			
Klaaskoekenverkoop
Zondag 29 november 				
Sint en Piet komen op bezoek
Zondag 20 december				Kerstevocatie
						Kerstflits
Zondag 27 december				
Geen werking
Zondag 3 januari				
Geen werking
Woensdag 6 januari				
Drie Koningen
Zondag 10 januari				Aspiwerking
						Briefjes pannenkoekenverkoop uitdelen
Zondag 24 januari				
Briefjes pannenkoeken binnen
Zondag 7 februari				
Carnaval in Gullegem
						Uitdelen Pannenkoeken
Vrijdag 12 februari				
Blackout
Zondag 14 februari				
Geen werking
Zondag 28 februari				Leidingsswitch
Zaterdag 19 maart				Dropping
Zondag 20 maart				Paasflits
Zondag 27 maart				
Geen werking
Zaterdag 2 april				

24

Groepsfeest + start 24 uren
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Kalender 2015 -2016
Zondag 3 april					
Hespenspit + einde 24 uren
8 - 10 april					Kampverkenning
Zondag 10 april				
Geen werking
Zaterdag 16 april				
Vormsel, Heule
Zaterdag 23 april				
1ste Communie, Heule om 11u
Zaterdag 7 mei				
Infomoment I Bivak
Zondag 8 mei					Omloop Kluisbergen
						Moederdag
Zaterdag 14 mei				
Infomoment II Bivak
Zondag 15 mei				
Pinksteren: Geen Chiro
Zondag 22 mei				
Infomoment III Bivak
Zondag 29 mei 				
Aspiwerking
Zondag 12 juni				Vaderdag
Zondag 26 juni				
Laatste werking
						Eindflits
						Daguitstap
Zondag 17 juli					Chiromis
Donderdag 21 juli				
Vertrek bivak De Perenboom, Heusden-Zolder
Zondag 31 juli					
Eind bivak De Perenboom, Heusden-Zolder
Zaterdag 27 augustus				DIA-avond
Zaterdag 3 september				Kaftactie			
Zondag 18 september				
Start werkjaar 2016 – 2017
11 – 21 juli 2017				
12 – 22 juli 2018				
21 – 31 juli 2019				

Bivak De Royer Brem, Gruitrode
Bivak De Boseinder + Kievit, Neerpelt
Bivak Pexhof I, Gruitrode
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Jamie Beernaert
Kransvijver 44
8501 Heule
GSM: 0497/14 65 10
jamiebeernaert@gmail.com

Ibrachim Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
GSM: 0470/45 02 87
VDC094@hotmail.com

Lauren Beernaert
Kransvijver 44
8501 Heule
GSM: 0494/43 38 28
lauren.beernaert@hotmail.com

Debrouwere Zjef
Steenstraat 104
8501 Heule
GSM: 0476/76 78 14
Thuis: 056/37 33 07
zjefdb@gmail.com

Meagen Viaene
Mellestraat 149
8501 Heule
Thuis: 056/32 02 17
GSM: 0496/02 65 99
meagenviaene@gmail.com

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

Ruben Deswarte
Gullegemsestraat 39
8501 Heule
GSM: 0493/17 54 26
Thuis: 056/37 20 92
rubendeswarte@gmail.com

Annelies Deswarte
Gullegemsestraat 39
8501 Heule
Thuis: 056/37 20 92
GSM: 0492/67 61 27
annelies-deswarte@hotmail.com

Emma Buckinx
Gullegemsestraat 52
8501 Heule
GSM: 0474/12 63 24
Thuis: 056/37 08 41
emma.buckinx@hotmail.com

Soetkin Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
Thuis: 056/37 22 31
GSM: 0487/49 22 70
soetkin_vandecaveye@hotmail.com

Zwoebers

Rakwi’s

SPeelclub

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

Amiena Callens
Gullegemsestraat 9
8501 Heule
GSM: 0479/22 29 38
Thuis: 056/35 16 23
amiena.callens@gmail.com

Bram Muylle
Losschaert 23
8501 Heule
GSM: 0497/26 26 36
brammuylle@msn.com

Joris Waegebaert
Vier Linden 48
8501 Heule
Thuis: 056/35 88 24
GSM: 0478 03 30 16
joris.waegebaert@hotmail.com
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Niel Butaye
Losschaert 1
8501 Heule
GSM: 0494/33 06 33
Thuis: 056/37 07 95
nielbutaye@gmail.com

Jelle Dejonckheere
Wittestraat 34
8501 Heule
GSM: 0472/59 81 84
Thuis: 056/35 70 94
Jelle.Dejonckheere1995@hotmail.com

Shannon Verlinde
Pastoriekouter 10
8501 Bissegem
GSM: 0495/74 74 16
Thuis: 056/31 01 67
shannonverlinde@hotmail.com

Jochen Wylin
Sint-Katharinastraat 43
8501 Heule
Thuis: 056/35 36 25
GSM: 0497/61 50 16
barioravau@hotmail.com

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

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

Lise Tandt
Hemelweg 11
8501 Heule
GSM: 0476/29 67 69
Thuis: 056/37 30 53
tandt_lise@hotmail.com

Jonas Claerhout
Leeuwebekstraat 10
8501 Bissegem
GSM: 0479/89 29 43
Thuis: 056/35 79 05
jonas.claerhout@hotmail.com

Jochen Dewitte
Izegemsestraat 165 bus 11
8501 Heule
GSM: 0483/65 52 46
jochendewitte.512@gmail.com

Keti’s
Kelly Dekyvere
Peperstraat 99
8501 Heule
GSM: 0472/61 90 62
dekyverekelly@hotmail.be

Melian Vancoillie
Oude Ieperseweg 51
8501 Heule
GSM: 0472/63 05 32
Thuis: 056/35 43 71
melian_vancoillie@hotmail.com

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

Niels Decoene
Mellestraat 221
8501 Heule
GSM: 0473/22 25 13
niels.decoene@hotmail.com
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Tito’s

Aspi’s

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

Brecht Baert
Losschaert 23
8501 Heule
GSM: 0496/69 02 90
brecht.baert@telenet.be

Jochen Dewitte
Izegemsestraat 165 bus 11
8501 Heule
GSM: 0483/65 52 46
jochendewitte.512@gmail.com

Groepsleiding

Niel Butaye
Losschaert 1
8501 Heule
GSM: 0494/33 06 33
Thuis: 056/37 09 95
nielbutaye@gmail.com

Wim Seynaeve
Pastoriestraat 1
8501 Heule
Thuis : 056/35 17 39
GSM : 0498/10 14 90
wimseynaeve@telenet.be
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Wannes Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0471/12 48 78
Thuis: 056/41 24 42
wannes.lesage@hotmail.com

Proost

Even geduld...
Volgende flits beschikbaar op 26 juni 2016.

