CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2016 - 2017
September - oktober - november

Voorwoord
Beste chirosympatisanten van Chiro Stine,
Welkom bij onze eerste flits van 2016-2017. Voor diegene die de flits nog niet kennen, de flits is het ledenblad
van Chiro Stine. Dit verschijnt 4 keer per jaar telkens voor een vakantie en geeft iedereen de kans om nog eens
te genieten van de voorbije zondagen. Ook alle info voor een goed verloop van het verdere werkjaar kan je er
in vinden (kijk ook zeker eens op onze site, www.chirostine.be). In de grote vakantie verschijnt een speciale
versie, namelijk ‘ de kampflits’. Hierin staat alle info omtrent ons bivak.
Veel leesplezier.
Nadat we een onvergetelijk kamp hebben meegemaakt, willen we toch eerst nog eens alle helpende handen
bedanken die ons geholpen hebben met het in- en uitladen van de camions. Bedankt!
Dit jaar ziet de 20-tallige leidingsbende het opnieuw volledig zitten om zich een heel werkjaar te smijten en te
geven. Ja Ja, dit jaar 20 leidingsmensen, i.p.v. 27 vorig jaar.
Dit komt omdat we jammer genoeg afscheid hebben moeten nemen van 11 super leiders en leidsters, namelijk
Jamie, Wannes, Liske, Niel, Lise, Céline, Elise, Neel, Kelly, Niels en Melian. Bedankt voor alle jaren die jullie als
leiding hebben volbracht! Maar er valt natuurlijk altijd een “MAAR”. Febe, Jana, Pablo en Elviera versterken
onze leidingsgroep met hart en ziel. Wij met de leidingsbende zien het al zeker volledig zitten. Ook nog even
vermelden dat de vorige 2 groepsleiders (Wannes en Niel) dus gestopt zijn met hun leidingscarrière, maar nu
zullen Jochen Dewitte en Ruben Deswarte hun taak als groepsleider overnemen.
Op de avondmarkt van de Tinekesfeesten verkochten we terug onze eigen gepersonaliseerde kalenders. Als je
met de Tinekesfeesten geen kalender hebt kunnen kopen, niet getreurd, jullie kunnen deze nog altijd kopen
zolang de voorraad strekt. Onze kalenders bevatten heel wat foto’s van het voorbije werkjaar en het kamp, maar
ook met alle gebeurtenissen van dit werkjaar, bv. Het groepsfeest, de dropping, de daguitstap, het kamp... maar
ook de schoolvakanties, moeder- & vaderdag, feestdagen… Er is ook plaats voorzien voor persoonlijke agendapuntjes. Kortom een kalender om niet te missen!
Vele speelse groetjes,
de voltallige leidingsbende
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Algemene info
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 dit jaar 5 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 vol is, wordt ze met de kinderen naar huis meegegeven.
Pasdag- en kaarting
Deze zal doorgaan ’s avonds op in de turnzaal van VBS Spes Nostra in de Schoolstraat. Een gelegenheid voor
nieuwe leden om een uniform aan te schaffen. Want vanaf de tito’s is dit eigenlijk verplicht. We verkopen er ook
onze eigen Chiro Stine T-shirt en -truien.
Dag van de jeugdbeweging
Dit jaar organiseren alle jeugdbewegingen deze feestdag op vrijdag 21 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!

Info via mail
Heel wat info omtrent onze chiro-activiteiten wordt verspreid via mail. Dit bespaart ons heel wat papier en
op die manier kunnen we jullie sneller op de hoogte brengen van zaken die op het laatste moment werden
aangepast. Hebt u nog nooit mails ontvangen van onze chiro? En u wilt op de hoogte gehouden worden voor
activiteiten, schrijf u dan in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.
		
1)
Ga naar onze site (www.chirostine.be)
		
2)
Ga naar het rubriekje “activiteiten” (staat vanboven)
		
3)
Klik op “inschrijven in nieuwsbrief ”
		
4)
Type uw e-mail adres in en klik op verzenden. Daarna bent u ingeschreven voor onze
			nieuwsbrief
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VB - parlé
September, weeral september. Zonnecrèmes liggen in de kast, tenten zijn gekuist en dakkoffers vatten hun
winterslaap aan. Het jonge volkje vertrekt met versgekafte boeken en schriften vol nog te ontdekken wijsheden
naar de nieuwe juf of meester. Voor vele ouders nog een inspannings-piek om dan uiteindelijk in de wel verdiende routine terug te kunnen vallen. Maar natuurlijk ook een periode om even na te genieten van onze belevenissen van de voorbije maanden, bijvoorbeeld het kamp in Heusden-Zolder.
Circus Stine ging, sloeg zijn tenten op, zag dat het goed was en overwon alle potentiële verveling. Het waren
prachtige dagen waarbij de weergoden wel degelijk aan de kant van de circuspiste stonden. Op enkele buien en
één kort maar krachtig onweer na werden we vooral overspoeld door de zon. De leidingsploeg zorgde er voor
dat de 140 aanwezige leden konden genieten van cre-a-c-tieve spelen, en onvergetelijke amusante, ingetogen
en zelfs emotionele momenten.
De kookploeg was dan weer van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer om al die verbruikte energie terug
op peil te brengen met gevarieerde en gezonde maaltijden, inclusief de klassiekers zoals stoofvlees met frieten,
WAP(S)*, en Mac à Ronny. Bedankt Eline en Steven, bedankt Evelyne en Matias, bedankt Nouch en Esther,
bedankt Dries, bedankt Jordy en bedankt aan onze wederhelften, Nancy en Fré. Bedankt om niet alleen maar te
koken en eten te bedienen maar tevens te zorgen dat de sanitaire en elektrische installaties het bleven doen, om
te zorgen dat wondjes werden verzorgd, buikpijn werd verholpen, teken werden verwijderd, de nodige wasjes
werden gedaan en zoveel meer. Ook bedankt aan priester Wim die ons 3 dagen vergezelde en het bezinningsmoment leidde.
Alle vaste ingrediënten voor een geslaagd kamp waren aanwezig: familiedag, dagtocht en tweedaagse, terror-night, leidingsavond, natuurlijk ook ‘vùllen dag’ en als apotheose het kampvuur inclusief de afscheidsceremonie voor de elf leidingsmensen die dit jaar hun actieve Chiro leven vaarwel zeggen en vanaf nu deel zullen
uitmaken van de OLD (Oud LeiDing). Zeker voor hen een dikke, dikke merci voor al die jaren belangeloze
inzet. Ik vermoed dat die kampplaatsgrond nog niet droog is van al de traantjes die tijdens de kampvuuravond
vloeiden.
En zoals het gaat in een bos waar oude bomen plaats maken voor nieuwe, zo ook verwelkomen we Elviera,
Febe, Jana en Pablo om ons leidings-bos te versterken en mee te werken aan een fantastisch nieuw werkjaar.
Pé en Brecht
*WAP(S) = Worst Appelmoes Pattaten (en Saus)
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Jaarthema
Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of in één woord:
minder verspillen! Minder verspilling van eten, van materiaal,
van water, van energie en van grondstoffen. Hoe? Door afval te
vermijden, spullen te hergebruiken, of van iets ouds iets nieuws
te maken. Door te kringlopen dus.
Concreet: we zetten leiding en leden ertoe aan om zo weinig
mogelijk voedsel, energie, water en ander materiaal te verspillen.
We sensibiliseren Chirogroepen en zetten hen creatief aan het
werk.
We leggen de nadruk op drie manieren van ‘-cycling’. We maken onze leiding en leden ervan
bewust dat je met afval en oud materiaal heel wat meer kunt doen dan afvoeren naar het containerpark. Ja, dat je die afvalberg zelfs kunt vermijden. En niet zoals je dat op school leert,
maar om er zelf creatief mee aan de slag te gaan.
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Zwoebers
HALLOOOOO LIEVE ZWOEBERSSSSSS
Aan alle nieuwe zwoebers, WELGEKOMEN. Aan alle 2de jaar zwoebers, OOK WELGEKOMEN. Zijn jullie
klaar voor een nieuw fantastisch werkjaar? Wij alvast wel! We kijken al uit naar jullie talrijke opkomsten iedere zondag om samen spelletjes te spelen. Uiteraard zijn er ook weer super veel leuke dingen te doen dit jaar
zoals daguitstap, schaatsen, bezoek van de Sint en zijn pieten, ons zwoeberweekend en dat allemaal met als
hoogtepunt een ultra cool kamp! Maar voor we wegdromen over al die leuke uitstappen zullen wij, jullie nieuwe leiding, ons eerst voorstellen. Mag ik u presenteren:
Pablo Lafosse
- 1e jaar leiding
- studeert elektronica ict
- is na een jaartje weg
uit de chiro (WOOOEE)
helemaal terug

Emma Buckinx
- 2de jaar leiding
- studeert bio-medische
wetenschappen
- kan super goed gitaar spelen (SHOWTJE
GEVEN)

Soetkin Vandecaveye
- 2de jaar leiding
- studeert kleuterjuf
- heeft een fiets die helemaal roze is (WHUUUT)

Elviera Callens
- 1e jaar leiding
- studeert orthopedie
- heeft 1 zus en 3 broers
(FJOEWW)

Voila, nu kennen jullie ons al een klein beetje. Wij kijken er alvast naar uit om jullie ook te leren kennen en er
een spetterend jaar van te maken!
Groetjes jullie splinter nieuwe leiding Pablo, Emma, Soetkin en Elviera

www.CHIROSTINE.be

7

Speelclub
Dag speelclubbers
Eindelijk is het nieuwe werkjaar aangebroken. Hoeraaaaa! De vakantie is achter de rug,maar er staan jullie nog
super leuke zondagnamiddagen te wachten. Als jullie dit lezen is de 1ste chirowerking al voorbij…Wij zijn heel
blij dat jullie zo massaal aanwezig waren en dat wij leiding mogen geven aan die gele zotte bende!
We zullen er een super tof jaar van maken met tal van leuke spelletjes om nooit te vergeten.Er staan als
speelclubber veel activiteiten gepland zoals schaatsen, de kluisberg, groepsfeest en hespenspit, het sintfeestje,
en natuurlijk ons super mega coole speelclubweekend.
De speelclubbers die er de 1ste zondag bij waren weten al wie hun leiding is, maar voor diegene die er niet bij
konden zijn, zullen wij ons eens kort voor stellen.
Als eerste heb je Febe. Dit is haar eerste jaar als leidster en juist daarom is ze er helemaal klaar voor. Febe start
dit jaar in Gent aan haar eerste jaar Psychologie. Naast leiding zijn danst ze ook in Studio Steps in Bissegem en
speelt ze dwarsfluit.
De volgende in het rijtje is Jana, ook zij start haar eerste jaar als leiding en zal zich voor 100% geven. Zij heeft
dit jaar meegedaan aan de Tinekesfeesten. Ze begint dit jaar aan haar studies om medisch assistent te worden
en zal dus later terug te vinden zijn bij de dokter.
Als derde heb je Jochen hij start zijn derde jaar als leiding en ook hij ziet het volledig zitten. Naast zijn taak als
groepsleider studeert hij ook nog biomedische laboratoriumtechnieken. Als je wil weten wat dit is, vraag het
hem maar gerust .
En als laatste heb je Jelle. Hij start zijn vierde jaar als leiding en ziet dit ook volledig zitten. Hij werkt al een jaar
als tuinman, hem vind je dus meestal in de tuin.
Zo, nu kennen jullie ons al wat beter.,
Groetjes Febe, Jana, Jochen en Jelle

Febe
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Jana

Jochen
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Jelle

Rakwi’s
Liefste, aller liefste, gewoon de beste RAKWI’S.
Aan de Rakwi’s die Rakwi’s bleven: PROFICIAT!
Aan de Speelclub die nu Rakwi’s zijn: Ook PROFICIAT!
Woehoew! Het nieuwe Chiro werkjaar is terug van start! Na het leuke kamp dat jullie beleefd hebben, was het
even wachten op jullie nieuwe leiding. Hopelijk zijn jullie wat blij met ons. Want wij zien het zeker zitten met
jullie. Het wordt zeker en vast een leuk jaar dat we tegemoet gaan!!!
We gaan ons eens voorstellen hé :)
Als eerste hebben we niemand minder dan Jochen aka Wylin! Wylin, die jullie waarschijnlijk allen kennen van
zijn gekke bekken en grappige streken is dolgelukkig om dit jaar jullie leider te zijn (dat kan ook niet anders
want zijn lievelingskleur is GROEN. Wat dacht je nu zelf? :D
Als tweede hebben we Zjeffer. Onze Zjeffer staat ook gekend in Chiro Stine voor zijn zotte streken, maar het
grote verschil is wel dat Zjeffer deze kan uithalen zonder dat iemand het doorheeft, dus pas maar op…:D Nog
een tof weetje, ook Zjeffer zijn lievelingskleur is GROEN!
Als derde hebben we een meisje. En dat is niemand minder dan Annelies. Annelies heeft er dit jaar ook enorm
veel zin in, ze speelt namelijk ook heel graag spelletjes en zit dan ook weer boordevol leuke ideeën voor dit jaar!
En als verrassing is haar lievelingskleur ook GROEN!
En als laatste hebben we nóg een meisje, Meagen. Dit is haar tweede jaar leiding en ook zij ziet het nieuwe werkjaar met de Rakwi’s heel erg zitten! Jullie kunnen al raden zeker wat haar lievelingskleur is? Ja juist, GROEN!
Amai, jullie leiding hebben allemaal hetzelfde lievelingskleur.
Maar eigenlijk zijn wij nog iemand vergeten voor te stellen hé! Ja natuurlijk, onze mascotte. En die is niemand
minder dan SJOEPAP! Ook hij zal telkens van de partij zijn! Naast onze foto’s zie je ook hem erbij staan!
Dit spetterende jaar heeft nog zeer veel leuke dingen in petto voor jullie. Om een klein voorbeeldje te geven :
groepsfeest, ons super leuke weekend, het super fantastische kamp, elke zondagnamiddag,... Moeten we nog
doorgaan Rakwi’s? Ja, ik hoor jullie gedachten al. WOW, zo cool. En inderdaad! Dat zal het ook worden. Eet
maar iedere dag jullie korstjes op zodat jullie sterk worden en natuurlijk ook met een goed humeur naar de
Chiro kunnen komen. Want zoals eerder verteld, wij zien het zitten.
Zo nu zullen we jullie toch moeten laten hoor! Veel plezier met het lezen van jullie artikel.
Tot de volgende! Dikke Rakwikussen!
Jullie leiding; Wylin, Zjeffer, Annelies en Meagen & niet te vergeten Sjoepap.

www.CHIROSTINE.be

9

Tito’s
Dag schatjes van pattattjes,
Wij hebben gestreden en natuurlijk gewonnen om jullie leiding te mogen zijn. Wij willen natuurlijk niet stoefen maar ik denk dat jullie toch wel de tofste leiding hebben met de mooiste looks ;)
Ma bon eerst en vooral een groot applaus voor jezelf omdat je dit jaar met trots kan zeggen dat je een tito bent,
hoera hoera! Jammer genoeg zit de vakantie er weeral op en moeten jullie heel stilletjes en aandachtig naar de
leerkrachten luisteren (bah bah). Maar geen nood, elke zondagmiddag staan wij paraat om er de beste dag van
de week van te maken! Wat kunnen jullie dit jaar allemaal verwachten van het werkjaar? Ewel eh wij gaan dit
jaar gaan schaatsen dus oefen al maar een beetje zodat jullie de zotste kunstjes kunnen tonen. Ook hoop ik dat
jullie braaf zijn geweest want jaja die goede oude Sint komt ook weer op bezoek.
euhhhhhm oja en voor ik het vergeet gaan wij ook op een mega zot, geskift marginaal TITO-weekend. Omdat
ik weer niet kan wachten tot het kamp is heb ik even gerekend hoelang het nog is voor we vertrekken en hier
is de uitkomst: 315 dagen, 453 600 minuten en nog heeeeeel veel seconden. Das nog lang eh? Ma das nie erg
want dat wil zeggen da we nog genoeg zondagen hebben voor ons te amuseren, de groep beter te leren kennen
en er een onvergetelijk jaar van kunnen maken. Hier nog een foto die je kunt bekijken als je ons zou missen.

Wij groeten u .
Jonas , Joris en Lauren
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Keti’s
Halloooooooooo kienekes !
Hier zijn jullie superversenieuwe leiding ! Hopelijk zijn jullie beetje content met de stand van zaken! Wij zien
het nieuwe jaar alvast met eleee veleee enthousiasme zitten !
Vaneigens hebben jullie een super toffe vakantie achter de rug maar tbeste vant tbeste moe nog komen eh , aja
da nieuw chirojaar natuurlijk , da nice weekend , da kamp da weirlijks TBESTE vant BESTE ga zin !
Ja het is hoog tijd dat we ons ne keer gaan voorstellen zeker ? Me da Gudder vanmiddag vree beschaamd was
en niets durfde vraagn :p
Naam : Callens Amiena
Op aarde : 19 mei 1996
Studies : baby’s op aarde brengen , haar laatste jaar vroedkunde dus ( onthoud dit
voor later )
Hobby’s : CHIRO vaneigens en ook wel beetje lelijk zijn
Favoriete drankje : Ricard
Naam : Vandecaveye Ibrachim
Op aarde : 7 september 1994
Studies : Tis al met werken te doen , hij speelt voor metser
Hobby’s : CHIRO vaneigens en ook voetballen (wist je dat Ibi 1 van de spelers is van
BVC de kameleon) ook al wist je dit al toch wist je het niet!
Favoriete drankje : pintjeeee !
Naam : Verlinde Shannon
Op aarde : 18 september 1996 ( jajaaa vandaag dus , voel u maar schuldig als je het
vergeten was :p)
Studies : Haar laatste jaar verpleegkunde
Hobby’s : CHIRO vaneigens en toch ook wel heel lelijk zijn !
Favoriete drankje : cola ! ( de meest voorbeeldigste leidster )
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Aspi’s
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RUBEN

BRAM
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Wist je dat ...
-

Harry Potter zijn ogen in de film groen zijn terwijl deze in het boek als blauw werden
omschreven! Dat komt doordat Daniel Radcliffe allergisch was aan kleurlenzen!

-

Er een onsterfelijke kwal bestaat? En dat is de kwal Turritopsis dohrnii. De kwal kan nadat
deze geslachtsrijp is, weer teruggaan naar het eerste stadium van zijn ontwikkeling.

-

België 21 keer in Frankrijk past?

-

Een basgitaar meestal maar 4 snaren heeft?

-

Leider Jelle 10 kg vermagerd is?

-

Er nu een bril bestaat die kleurenblinde mensen kleur kan laten zien?

-

“Friends” nog een van de meest bekeken tv-shows is sinds 1994?

-

10kg lood evenveel weegt als 10kg pluimen?

-

De startdag van onze Chiro op 18 september is?

-

Er een Harry Potter beurs is in Brussel tot ongeveer eind september?

-

Jupiter 588 miljoen kilometer vanu de Aarde verwijderd is?

-

De hond het meest geliefde huisdier is?

-

Er 10 klontjes suiker in 50cl Cola zit?

-

Dasht-e Lut in Iran de warmste plaats op aarde is met 70.7°C?

-

Ik graag bomen eet?

-

Johnny Depp nog geen oscar gewonnen heeft?

-

Australië een autosnelweg heeft die de omtrek van het continent volgt?

-

De muzikanten op de Titanic muziek zijn bleven spelen tot wanneer hij zonk? Niet enkel in
de film, maar ook waargebeurd.

-

Mandarijns de meest gesproken taal is met maar liefst 1026 miljoen sprekers?

-

We met 7.448.047.323 mensen op de wereld zijn? En er daarvan momenteel 6 in de ruimte zijn?
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Spelletjes
Woordzoeker: zoek de namen van de 20 leidingsmensen in het rooster.

Sudoku
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Strip
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Paginavulling
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Op de koffie met
Dag beste lezers,
Voor het komende jaar kun je ons hier op deze pagina vinden als jullie eens
een goed, maar dan ook een keigoed artikel willen lezen.
Deze keer is onze eigen Jana Claerhout onze madam waar we op bezoek
mogen komen, met de koffie en een koekje in de hand beginnen we er meteen aan.
Dag Jana iedereen weet natuurlijk dat jij
meedoet met de tinekes maar zie je het wel
zitten?
J: Ik zie het volledig zitten. Eigenlijk heb ik
bijna tot geen stress en ben ik gewoon één
brok enthousiasme. Ik kan bijna niet wachten aan het fantastische weekend te beginnen.

Iedereen meisje droomt er van om tineke
van Heule te mogen zijn en op het podium
te stralen, maar waarom doe jij mee?
J: Ik doe vooral mee voor de ervaring en voor
de fun. Ook omdat ik weet dat ik door de
Chiro en mijn andere vrienden zal gesteund
worden. Naast dat heb ik ook nog eens mijn
familie die me volledig steunt en helpt. Dus
eigenlijk maak ik er niet alleen mezelf blij
mee, maar nog andere mensen ook.
Zoals iedereen weet heb je medekandidaten, wat vind je van hen?
J: We komen met de 8 kandidates goed
overeen. We zien elkaar niet zoveel, maar
als we dan samen zijn wordt er heel wat
afgelachen. We zijn zelf al eens samen iets
gaan drinken na onze danslessen (jaja, we
worden danstalentjes :) )
Om een goed weekend te hebben moet je
veel werken, hoeveel werk heb je in de laatste weken gestopt?
J : Meedoen aan de tinekes vraag inderdaad wel wat tijd en werk. Er moet een kar
worden gemaakt om de vrijdag mee in de
optocht te paraderen. Ikzelf heb er ook
nog voor gekozen om verkleedpakken te
maken voor mijn 4 natuurelement (wat mijn
persoonlijk thema was). Samen was dit wel
nog een heleboel werk, maar we hebben
er samen met de supporters iets moois en
plezants van gemaakt.
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Jana

De classic vraag mag zeker niet ontbreken bij deze fantastische babbel: wat zou jij
doen moest je tinneke van Heule winnen?
J: Als ik zou winnen zou ik natuurlijk heel gelukkig zijn, of het nu het Tinekeslint is of dat van
een eredame maakt voor mij niet zoveel uit.
Ik zou het natuurlijk ook geen schande vinden als ik niets heb, dan heb ik zeker en vast
al sinds al een zalig weekend gehad. Deelnemen is nog altijd belangrijker dan winnen.
En om deze babbel af te sluiten zouden wij
graag willen weten wat jij onze jeugdige
lezers nog meedeeld?
J : Ik denk dat je vooral moet genieten van
het komende werkjaar in de Chiro en alvast
verlangen tot de Tinekesfeesten 2017.
Bedankt Jana voor je enthousiasme en
hopelijk val je in de prijzen, wij met de chiro
twijfelen er alle sinds niet aan .
Shannon Verlinde & Lauren Beernaert
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Toost met de proost
Het zonnetje doet wat kan om warmte en vrolijkheid te kleuren in deze eerste septemberdagen. Dat is altijd fijn. Vrolijk stappen de kindjes en jongeren, hun eigen schaduw najagend,
de schoolpoorten in en ook weer uit. September heeft een eigen sfeer… De geur van herfst
zit daar voor iets tussen; en de bomen die hun groene kleur niet lang meer kunnen vasthouden. Maar ook en allicht evenzeer: De Tinekesfeesten! Heule mag weer even op zijn
kop staan en Tineke op haar hoofd. Best wel leuk allemaal, maar niets, werkelijk niets kan
tippen aan de echte reden waarom wij met zijn allen van deze negende maand houden:
Een nieuw Chirojaar schiet uit de startblokken. Tijd noch moeite worden gespaard om het
jonge volkje naar de zondag te doen verlangen. Doorheen het spreekwoordelijke sport
en spel wordt het leven geleerd; dat vreemde spel van geven en nemen, van spreken en
zwijgen, van kwaad zijn, maar nooit zeer lang, de ontwapenende kracht van een glimlach,
een schouderklop en deugdelijk gesprek. Als het leven een vak is, leren we in Chiro de knepen ervan, om ze hopelijk nooit helemaal te vergeten. Echt wel.
Het leven is niet altijd wat een mens ervan droomde. Dat is maar goed ook, want de
meeste dromen zijn toch maar bedrog. De enige dromen die de moeite waard zijn, zijn
deze die we zelf waarmaken.
Zo blijf ik, hopelijk u ook, doen wat kan om deze wereld een beetje mooier te maken. Dat
gaat met werken en inzet gepaard en met gaarne zien: onze mama en papa, onze leiders,
onze leden, onze hond of onze goudvis en alles wat daar van ver of dichtbij op lijkt, ons
lief als dat er al is, maar ook onszelf. Dat laatste is soms een beetje moeilijk. We vergeten
soms hoe bijzonder we wel zijn. eens van ‘look’ veranderen kan daarbij helpen. Zo liet ik
tijdens mijn vakantie mijn baardje staan. Ik weet niet voor hoe lang, en ook niet hoe lang ik
hem groeien laat, maar we gaan ervoor! Iemand zei mij: je ziet er knapper uit. Ik kijk in de
spiegel. Is dat zo? Of was ik, gladgeschoren, echt aartslelijk? Gelukkig doet het er niet toe.
Echt Niet!
w.
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Achterklap
Chiro
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 rakwi’s.
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 leidster zei dat het Chiro was, maar
ik zei dat ze haar smoel moest houden. Ja, ik was een stoere dame, een echte topper,
maar besefte al te goed wat ze 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
groot meisje, 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 keti 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 leiding,
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.

(uit: het Baggerboek)
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Kalender 2016 -2017
Zondag 18 september				
Startdag werkjaar 2016-2017
						Startflits
Zaterdag 8 oktober				
Pasdag + Kaarting
14 -16 oktober					Leidingsweekend
Vrijdag 21 oktober				
Dag van de jeugdbeweging
Zondag 23 oktober				Vriendjesdag
Zondag 30 oktober 				
Halloween werking
Maandag 31 oktober				Halloween
Vrijdag 11 november				Wapenstilstand
Zondag 13 november				aspiwerking
Zaterdag 19 november			
Bedankingsfeestje
Zondag 20 november				Schaatsen
Zaterdag 26 november			
Klaaskoekenverkoop
Zondag 4 december 				
Sint en Piet komen op bezoek
Zondag 18 december				Kerstevocatie
						Kerstflits
Zondag 25 december				
Geen werking
Zondag 1 januari				
Geen werking
Vrijdag 6 januari				
Drie Koningen
Zondag 15 januari				Aspiwerking
						Briefjes pannenkoekenverkoop uitdelen
Zondag 29 januari				
Briefjes pannenkoeken binnen
Zondag 12 februari				
Zondag 26 februari				

Uitdelen Pannenkoeken
Carnaval in Gullegem

Vrijdag 3 maart				
Blackout
Zondag 5 maart				
Geen werking
Zondag 19 maart				Leidingsswitch
Zondag 26 maart				(zomeruur)
Zondag 2 april					Paasflits
Zaterdag 8 april				
Groepsfeest + start 24 uren
Zondag 9 april					
Hespenspit + einde 24 uren
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Kalender 2016 -2017
Zondag 16 april				
Zaterdag 22 april				
Zaterdag 29 april				

Geen werking
Vormsel, Heule
1ste Communie, Heule om 11u

5-7 mei					Kampverkennning
Zondag 7 mei					Geen werking
Zaterdag 13 mei 				
Infomoment I Bivak 2017
Zondag 21 mei				
Infomoment II Bivak 2017
Zaterdag 27 mei				
Infomoment III Bivak 2017			
Zondag 28 mei 				
Omloop Kluisbergen
Zondag 4 juni					
Vrijdag 2 juni					

Pinksteren: Geen Chiro
OntspanningsLK door OLD

Zondag 11 juni				
Vaderdag + aspiwerking
Zondag 25 juni				
Laatste werking
						Daguitstap
						Eindflits
						
Zondag 2 juli 					Chiromis
Dinsdag 11 juli				
Vertrek bivak De Royer Brem, Gruitrode
Vrijdag 21 juli					
Eind bivak De Royer Brem, Gruitrode
Zaterdag 26 augustus				DIA-avond
Zondag 17 september				

Start werkjaar 2017 – 2018

23 juli – 2 augustus 2018			
21 - 31 juli 2019				

Bivak De Boseinder en Kievit, Neerpelt
Bivak Pexhof I, Gruitrode
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Zwoebers

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

Elviera Callens
Gullegemsestraat 9
8501 Heule
GSM : 0477/26 93 76
Thuis : 056/35 16 23
elvierac@live.nl

Pablo Lafosse
Guido Gezellelaan 112
8501 Heule
GSM : 0494/19 17 09
pablo.lafosse@hotmail.com

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

Jana Claerhout
Leeuwebekstraat 10
8501 Bissegem
GSM: 0478/74 08 13
Thuis: 056/32 57 87
janaclaerhout@hotmail.com

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

Febe Taghon
kransvijver 18
8501 Heule
GSM: 0492/78 14 11
Thuis: 056/35 52 96
febe.taghon@gmail.com

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

Rakwi’s

SPeelclub

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

Debrouwere Zjef
Steenstraat 104
8501 Heule
GSM: 0476/78 57 14
Thuis: 056/37 33 07
zjefdb@gmail.com

Jochen Wylin
Noordstraat 5
8930 menen
GSM: 0491/883832
Thuis: 056/35 36 25
jochenwylin@outlook.com

Meagen Viaene
Mellestraat 149
8501 Heule
GSM: 0496/02 65 99
Thuis: 056/32 02 17
meagenviaene@gmail.com
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Jonas Claerhout
Leeuwebekstraat 10
8501 Bissegem
GSM: 0479/89 29 43
Thuis: 056/32 57 87
jonas.claerhout@hotmail.com
Joris Waegebaert
Vier Linden 48
8501 Heule
GSM: 0478/03 30 16
Thuis: 056/35 88 24
joris.waegebaert@hotmail.com

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

Tito’s

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

Keti’s

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

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

Ruben Deswarte
Gullegemsestraat 39
8501 Heule
GSM: 0493/17 54 26
Thuis: 056/37 20 92
rubendeswarte@gmail.com
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Ibrachim Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
GSM: 0470/45 02 87
VDC094@hotmail.com

Aspi’s

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

Groepsleiding

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

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

Wim Seynaeve
Pastoriestraat 1
8501 Heule

Proost
www.CHIROSTINE.be

Even geduld...
Volgende flits beschikbaar op 18 december 2016.

