CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2017 - 2018
APRIL - Mei - juni

Zet de zomer in met
Chiro S tine

Voorwoord
Hé jij daar! Ja jij, onze trouwste der trouwe flitslezers.
Hoe gaat het nog met jou? Goed? Wel, met ons ook!
Je beseft toch wel welke flits je in je handen hebt? Het is inderdaad de laatste van dit
jaar… oooohhhh!! Dat is jammer, maar niet getreurd, of je nu een ouder of kind bent,
er is toch nog een beetje goed nieuws voor jou. Als ouder betekent dit dat het kamp
eraan komt en dat betekent 10 dagen rust en stilte in huis. Als lid betekent dit ook dat
het kamp eraan komt, maar in plaats van rust en stilte zullen het 10 dagen vol leute en
plezier zijn.
Hebben jullie ook zo veel genoten van het groepsfeest als wij? Of het hespespit! Wij
hebben alvast ons buikje rond gegeten aan de overheerlijke hesp. Misschien heb je het
gezien, maar terwijl wij aan het genieten waren van de toneeltjes en van de hesp,
waren de Aspi’s en Keti’s aan het strijden om de beste te zijn van de 24-uren. Weet jij
nog wie er won? Nu ja winnen of verliezen, het was alleszins een goede oefening voor
het voorkamp.
Zijn jullie een beetje goed thuis gekomen van daguitstap? Of ben je een van die rappe
die dit al aan het lezen is in de auto op de terugweg? Tussen ons gezegd en gezwegen,
ik vond het zalig! Wat een tof zwembad zeg!! We kunnen er weer tegenaan voor een
jaartje ;) .
Jammer genoeg was dit dan wel ook echt de laatste werking van het werkjaar 20172018, maar we zien elkaar snel terug tijdens de chiromis (15/07) hé.
Alléz, dan nemen we graag ook nog eens de tijd om een beetje reclame te maken voor
ons uniform. Als je namelijk nog op kamp wil vertrekken met een gloednieuwe Chiro
T-shirt of trui, dan zeg je best tegen je mama of papa dat we die nog verkopen bij het
binnen brengen van de bagage. Je kan ze dan ook meteen in je valies steken en dan
zijn ze zeker mee op kamp.
Over het kamp gesproken, onze valies is alvast klaar! Die van jouw toch ook zeker?
Neen? Alléz hop, begin maar met je gerief te verzamelen want het kamp kan daar niet
rap genoeg zijn als het aan ons ligt ;) .
Voila, geniet nog van de rest van de flits en dan zien wij jullie op safari he ;)
Ruben en Jochen
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Algemene info
Gaat je zoon, dochter, vriend, vriendin, liefje ... mee op kamp naar Neerpelt?
Ja? Zin om hen een briefje te schrijven? Natuurlijk!
Dat kan naar volgend adres:
Chiro Stine Heule
T.a.v. ................................. + afdeling (Naam van je zoon/dochter, vriend/vriendin, liefje ...)
De Boseinder en de Kievit
Roosendijk 109 bus A
3910 Neerpelt
Wij wachten alvast vol verlangen op een mooi kaartje, briefje, postpakket ...
Weet je ook graag wat wij daar allemaal uitsteken? Kijk dan geregeld naar onze
Facebookpagina om er af en toe eens een foto of kort tekstje terug te vinden. Zo kunnen jullie ons helemaal volgen.
Indien jullie nog niet lieten weten aan de afdelingsleiding dat uw zoon/dochter
meegaat op kamp, doe dit dan zo rap mogelijk zodat ze op de hoogte zijn van de
grootte van hun bende die volle 10 dagen.
Op 2 augustus komen we terug van ons machtig Chirokamp. Dan rest ons alleen nog
een hele hoop laad, los en opkuiswerk. Hiervoor zijn we opzoek naar vrijwilligers die
graag een handje helpen bij het uitladen van de camions. Help je ons graag een handje
of een voetje?
Laat dan iets weten aan Joris Waegebaert via joris.waegebaert@gmail.com
We kunnen alvast vertellen dat ons kamp een megatoffe Safari wordt!!
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Algemene info
Met veel trots en enthousiasme kunnen wij jullie melden dat onze zoektocht naar
nieuwe VB’s is afgerond! We hebben twee geëngageerde mensen gevonden die
de taak van volwassen begeleiders op zich willen nemen.
Wij zullen onze gloednieuwe VB’s bekend maken tijdens het kamp op het
kampvuur. Daarna zullen de ouders ook op de hoogte gebracht worden van wie
het precies geworden is. Jullie krijgen met de afbeelding hieronder alvast een
kleine tip mee.
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Zwoebers
Dag allerliefste zwoebers
Hier zijn we dan voor de allerlaatste keer in de flits voor het werkjaar 2017-2018.
Met spijt in ons hart moeten we dan ook meedelen dat het vandaag de allerlaatste
Chirowerking was met ons als jullie lieftallige leiding. Het is bijna vakantie dus dat wil zeggen
dat jullie 2 maanden niet achter de schoolbanken moeten zitten, maar kunnen ravotten en genieten van het mooie weer.
Gelukkig staat er ons deze zomer nog een hele mooie 10-daagse te wachten vol plezier en
leuke spelletjes. Waar zouden wij het toch over hebben? Indien je het nog niet door zou hebben: het gaat over ons zalig Chirokamp. Dat Chirokamp gaat door van 23 juli – 2 augustus in
Neerpelt. We kunnen jullie alvast vertellen dat er heel wat leuke spelletjes op het programma
zullen staan. Jullie zullen daarnaast ook goed verwend worden door ons. Natuurlijk zullen jullie
ons ook altijd mogen verwennen.
We hebben er een heel mooi en tof jaar opzitten. Wij kunnen alle 4 met trots zeggen dat we
jullie leiding mochten zijn voor een jaartje. Dit jaar was een jaar met superleuke spelletjes en
zeker niet te vergeten: ons supercool weekend met alle kleuren van de regenboog in het
koude Zwevegem.
We zullen jullie allemaal missen volgend jaar, maar we zullen elkaar wel nog tegenkomen in
de buurt van Chiro Stine! Daarom willen we jullie graag één voor één bedanken voor de toffe
Chirozondagen, de vele lachmomentjes en voor alle andere leuke momenten die we met jullie
mochten beleven!
Voor het geval dat jullie ons te veel zouden missen: hieronder hebben we nog een foto van
ons vier achter gelaten. Dit zijn foto’s van toen wij zo oud waren als jullie en van nu zodat jullie
weten wie er op de foto staat.

Vele knuffels en kusjes
Sara, Jonas, Amiena en Lisa
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Speelclub
Hey hallo Speelclubbers!
Het begon allemaal op zondag 21 september om 14u. Een historisch moment voor Saartje en Finne, ze
kregen namelijk hun eerste leidingskoord. Alle Speelclubbers zaten vol spanning te wachten op het
grasveldje tot het moment van de waarheid aanbrak. Pablo kwam als eerst door het gele gat
tevoorschijn. Daarna kwam Saartje, gevolgd door Borre en Finne.
De allereerste werking van het werkjaar 2017-2018 speelde zich af in het park. Al snel zagen wij
lachende gezichten. Door deze blikken wisten we direct dat het een super jaar zou worden.
We hebben niet alleen leuke dingen gedaan, maar ook MEGA COOLE DINGEN zoals de legerwerking,
halloweenwerking,…
Op vrijdag 4 mei, omstreeks 19u30, werden alle leden verwacht in Chiro Jowkey Mewkey in Wingene.
Iedereen was klaar voor een FANTASTISCH WEEKEND. Ondertussen zijn we al een paar weken verder.
Zijn jullie al een beetje bekomen van het coolste weekend aller tijden? Of hebben jullie nog steeds
een mooi bruin kleurtje van de zon? Of hebben jullie nog steeds zin in die overheerlijke alcoholvrije
cocktails van tijdens het feestje?
Maar, aan alle mooie liedjes komt een einde… Niet getreurd, er komen deze zomer nog enkele MEGAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA COOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOLE momenten aan!
Dus zeker niet vergeten, het KAMP is daar bijna!
Tot later!
Vele groeten van jullie allercoolste, mooiste, liefste, leukste,… (vul zelf aan) leiding

Joepie, Woehoee, Yihaaa
Saartje, Pablo, Borre en Ruth xx
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Hey hallo, geachte Rakwi’s!!
Hier zijn we weer!!!
Ik vertel jullie even een kort verhaaltje…

Rakwi’s

Ergens in een ver verleden, zo’n 10 maand terug,
leerden wij met ons vijf een mega_fantastische_super_
coole bende kennen.
We hebben met z’n allen mega_fantastisch_super_coole momenten beleefd.
Elke zondag namiddag hadden we samen een bijeenkomst en deden we een babbeltje over wat we gedaan hadden in het weekend… Daarnaast speelden we enkele spelletjes en amuseerden we ons te pletter!! Iets later in de middag kwamen
we dan weer even samen om te genieten van een versnapering en iets om de dorst
wat tegen te gaan.
Na ons algemeen rust moment, vervolgden we onze spelletjes en even later was
het dan al weer tijd om terug naar huis te keren.
Dit is zo wat een kleine samenvatting van het voorbije jaar… maar wacht!! er
waren niet enkel zondagnamiddag bijeenkomsten… ah nee!!!!!!!
want…………
- We hebben met z’n allen een prachtig toneeltje in elkaar
gestoken voor het jaarlijks groepsfeest.
- We hebben een mega_fantastisch_super_cool weekend achter
de rug.
- Er zijn nog een heleboel top momenten geweest, maar om het in een
kortere zin te zeggen… het was gewoon een top jaar !!!
jammer genoeg komt er wel aan elk mooi verhaal ook een
einde…
Gelukkig is het nog lang niet afgelopen… over ongeveer een maand vertrekken
we op ons mega_fantastisch_super_cool langverwacht en jaarlijks chirokamp…!!!
We garanderen jullie nu al dat het meer dan 100% de moeite waard is om mee te
gaan.
we willen julie ook nog ontzettend hard bedanken allerliefste rakwi’s. het
was een mega_fantastisch_super_cool jaar. Wij als rakwileiding hebben ons mega
hard geamuseerd en dat was zeker niet gelukt zonder zo een fantastische rakwi
bende…xxx
We zullen jullie super hard missen, jullie zijn allemaal 1 voor 1 schatjes van patatjes xxx
Heel veel kusjes en knuffels van jullie
trotse rakwileiding xxxx
white – louise – jana – elviera – rudy
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Tito’s

Hallo, Guten Tag, Hola, Ni hao, Kon’nichiwa, Fa Wakka lieve Tito’s.
Hier nog eens jullie allerliefste leiding met helaas het laatste flitsartikel. Dat wil dan ook
jammer genoeg zeggen dat het werkjaar erop zit.
OOOOOOHHHH. MAAAAAAAAAAAARRRRR!!!!!!! Dat wil ook zeggen dat ons super,
mega sjiek kamp eraan komt. YESSSSSSSS!!!! Wij (de leiding) kijken er al naar uit om
10 dagen met jullie “opgescheept” te zitten . Alvast een dikke PROFICIAT aan diegenen
die mee gaan op kamp. Voor diegenen die niet mee gaan op kamp, JAMMER (je weet niet
wat je allemaal zult missen ). Gelukkig kunnen jullie ons altijd een super leuk, lief briefje
sturen met daarin hoe veel jullie ons missen. Hier nog eens het adres zodat jullie geen
excuus hebben zoals: “We wisten niet wat het adres was”.
Chiro Stine Heule
T.A.V Super Leiding van de Tito’s
De Boseinder + De Kievit (Neerpelt)
Roosendijk 109 bus A
3910 Neerpelt
Graag willen wij jullie ook bedanken voor het superfijn jaar. Laten we even terugblikken
op de fantastische momenten die we samen hebben meegemaakt.
- Het moment waarop jullie wisten wie jullie toffe, coole leiding was.
- De Titodoop, waarop sommigen onder jullie niet echt graag vuil wilden worden
en waarop een ei doorgeven niet zo goed lukte.
- Het moment waarop er eventjes paniek was in verband met de weekendplaats. 		
GELUKKIG vonden we in de plaats van een gewone weekendplaats, een boot om in
te overnachten (hoe sjiek was dat niet).
- De mega sjieke dropping waarin jullie allemaal zeer goed in waren.
-…
Hopelijk hebben jullie allemaal goede punten gehaald en zijn de examen goed verlopen.
Omdat wij zo veel vertrouwen hebben in jullie, zijn wij daar dan ook redelijk zeker van.
Wij hebben dan ook alleen maar super slimme tito’s aangezien jullie een volledig jaar
beïnvloed zijn geweest door super slimme leiding. Zo, dit is dan het einde van ons artikel.
LIEVE TITO’S, BEDANKT VOOR HET MEGA, SJIEK, UPPER DUPPER WERKJAAR.
Veel kusjes van jullie vrouwelijke leiding en een lekje van jullie mannelijke leider.
Kaat, Wylin, Febe en Soetkin
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Keti’s
Liefste Keti’s,
Zucht.
Blad omdraaien.
Iets noteren.
Zucht.
Naar buiten kijken.
Zucht.
Weer naar het blad kijken.
Blad omdraaien.
Lezen.
Plots beseffen dat je al niet meer weet wat er op het vorige blad stond.
Blad weer terugdraaien.
Opnieuw lezen.
Weeral zucht. Enz… Dat is waar jullie zich in de
junimaand = examenmaand mee bezighouden, bezig hielden, of toch tenminste onze
(de Ketileiding) fantasie.
Gelukkig is dat geen probleem, want voor ons is dat een extra motivatie om een geschifte
zondagnamiddag in elkaar te boksen. Zo kunnen jullie zich een beetje ontspannen. Natuurlijk, gaan we voor een nog spetterender kampprogramma zorgen. Meer nog, als jullie dit
lezen, dan heeft jullie lieftallige en O zo geliefde leiding al een eerste deel van het kampprogramma uitgewerkt. Voorbeeldig é ;-) Dit wil zeggen dat het een machtig kamp zal zijn! De
2-daagsge activiteit staat ondertussen ook al vast en we zijn volop aan het denken aan nog
andere crazy dingen.
Als jullie nog iets willen doen op kamp dat je nog NOOIT hebt gedaan, dan kan je dat gerust
laten weten aan ons.
Ziezo, dat was het dan al weer, het laatste flitsartikel van dit jaar is weeral een feit. Jammer
genoeg moeten we dan ook afscheid nemen van dit tof, leuk, bangelijk, machtig,…jaar! Ons
kamp komt er gelukkig nog gaan, dus daar gaan we nog voor de volle 100% voor goan!
Groetjes

Zjeffer, Laurette & Peutit
PS. Nog exact 4 weken en we zitten op onze vélo richting Neerpelt
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Aspi’s
Dag lieve ploppertjes!
Ik neem nu even een pauze tijdens het smurfen om voor jullie een mooi artikel voor de
eindflits (jaja we zin al zoverre) te smurfen. Hopelijk zijn jullie net als mij even flink aan
het smurfen zodat iedereen een mooi eindrapport kan voorsmurfen aan zijn oudjes. Ik weet
dat jullie het nu lastig smurfen en zeker met deze warme dagen, en daarom heb ik aan
onze specialist Jelle gevraagd om wat studietips voor jullie te smurfen.
- Eerst en vooral: smurf! (vertaal als: maak een planning). Smurfen is het
belangrijkste om een goede examenperiode te smurfen. Zo kan je smurfen wat je
voortgang is en waar het misloopt zodat je op tijd kan anticiperen en alles onder
controle smurft.
- Smurf je bureau. Zorg dat je bureau altijd netjes gesmurft is zodat je niet
afgeleid bent en je de volle 100% kan smurfen.
- Smurf die gsm/pc/tablette/smartwatch (voor de verwende kindjes onder jullie)
weg! Smurf deze afleidende toestellen in de kast of beneden bij la mamma. Deze
smurfen enkel maar voor afleiding en zullen je heus niet helpen met het smurfen
van goede puntjes!
- Smurf voldoende. Hiermee bedoel ik dat je af en toe eens buiten moet komen.
Smurf niet de hele dag achter je bureau, maar ontspan genoeg.
Je hersenen hebben af en toe wa zuurstof nodig om alle info goed te kunnen
smurfen.
- En smurf ook voldoende!! Tot een gat in de nacht doorsmurfen is echt geen
manier om te slagen. Soms is het beter om voldoende te smurfen in plaats van
extreem vermoeid je examen af te leggen. Wist je dat je tijdens je slaap nieuwe
synapsen (soort van verbindingen in je hersenen) aanmaakt en zo alle info die je
overdag gesmurft hebt effectief in je geheugen opslaat?
Bon, dat waren de ultieme tips van leider Jelle om jullie door de examenperiode te
smurfen. Enjoy!
Voor sommigen onder jullie zijn de laatste maanden als Aspi gesmurft. Ofwel is je
Chirocarrière nu bijna opgesmurft, ofwel smurft er voor jullie zo dadelijk een nieuw avontuur als leiding! We hebben al een leuk jaar gesmurft, maar we hebben natuurlijk de coolste activiteiten gesmurft voor op kamp! Smurf jullie maar vast, want het zal een te gek,
beire, exeptioneel, overdonderend (met af en toe wat bliksem) crazy, memorabel en een
beetje catastrofaal (cata voor de kenners) kamp worden!! Smot ma de kitjes en laod de
batterietjes ma ip zoda we buzze kun geevn op de vélo. Oke, nu genoeg smurfentaal en
West-Vlaams gepraat, tijd om over te gaan naar het beschaafde Algemeen Nederlands.
PRANK! Ik heb niets meer te zeggen.
’t Amusement nog en zoals oezne Roméo het zou zeggen: “Vous êtes chaud!”
Jullie aspileiding
Zjel ma belle, Annemol en Buckbuck.
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Wist je dat ...
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Wanneer een adelaar een veer verliest aan de ene kant van zijn lichaam zal hij diezelfde veer
aan de andere kant van zijn lichaam AUTOMATISCH ook gaan verliezen om zijn evenwicht te
kunnen behouden.
India momenteel het enige land zou zijn waar zowel tijgers ALS leeuwen samen in de lokale
natuur leven?
De bekende artiest Billy Joel verkoopt (indien mogelijk) nooit de eerste rij van zijn concert, hij
beweert dit te doen omdat hij het beu was om telkens op de gezichten van de “rijke mensen”
te moeten kijken, Nu laat hij zijn persoonlijke crew “random” mensen uit het publiek kiezen die
meestal op een slechte plaats zitten, en laat hen dan op de eerste rij toe, op die manier ziet hij
enorm gelukkige fans die écht blij zijn om hem te zien!
De emotionele herkenningssoftware die gebruikt werd om te Mona Lisa te screenen gaf weer dat
ze 83% gelukkig is, 9% afkeurend, 6% bang en 2% boos is.
De uitvinder van het karakter “Sherlock Holmes” loste ook misdaden op in zijn echte leven.
Wist je dat kakkerlakken alles eten behalve komkommer?
In 1999 is er een ruimtevaartuig verloren geraakt omdat de apparatuur Amerikaanse en
Europese maten door elkaar haalde?
Een onweerswolk net genoeg water bevat om een badkuip te vullen?
Konijnen die regelmatig geaaid worden 60% langer leven?
De nagel aan de middelvinger het raps groeit?
De tong de sterkste spier is in het lichaam?
In de precolumbiaanse graven resten gevonden zijn van popcorn? Toen al?!
Je maakt de beste sneeuwballen als het 0°C is?
Een struisvogelei tot wel 45 keer de grote van een kippenei kan hebben?
Emma Buckinx meegeholpen heeft aan deze weetjes?
Leider Jelle 2 benen heeft?
Er een nieuwe DC Comics tv-show aankomt over de Titans?
Paddenstoelen dichter gerelateerd zijn tot de mens dan tot planten?
Koppels die op een huwelijksreis gaan 41% minder kans maken om te scheiden later?
Giraffen en ratten langer zonder water kunnen dan kamelen? Lol.
Het hart van een kolibrie tot wel meer dan 1000 keer per minuut slaat?
Nijlpaarden onderwater geboren zijn?
Er 75% water in een banaan zit?
Geluid 4,3 keer sneller door water dan door lucht verplaatst?
Schotland de meest roodharige mensen heeft?
Hawaï origineel “The Sandwich Islands” heette?
Er 22 sterren in het Paramount studio logo zijn?
De film Pulp Fiction kostte 8 miljoen waarvan er 5 miljoen naar de salaris van de acteurs en    
actrices ging?
Einstein 10 uren per nacht sliep?
Einstein ook niet wist hoe hij in auto moest rijden.
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Kalender 2017 -2018
Zondag 15 juli

Chiromis

Vrijdag 20 juli

Vertrek voorkamp Keti’s & Aspi’s

Zaterdag 21 juli

Bagage binnenbrengen tussen
18u-20u

23 juli – 2 augustus

Bivak Neerpelt

Zaterdag 25 augustus

Diamontage werkjaar 2017-2018

6 – 9 september

Tinekesfeesten

16 september

Startdag
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Op de koffie met
Dag beste lezers ,
Jammer genoeg zijn het bijna weer examens en moeten Jana en mezelf heel hard
studeren. Zo kunnen we toch goede punten halen en onze oudjes trots maken . Wie
studeert, weet echter ook dat hij/zij af en toe eens een pauze moet nemen. Zo is die grijze massa toch ook eens op zijn gemak. Vaneigens is de beste pauze eentje met een goeie
zatte kaffie, dus trokken Jana en ik onze schoenen aan en gingen we op zoek naar mensen
die dat idee met ons deelden. Gelukkig moesten we niet lang zoeken, want we wisten
meteen naar welk adres we konden gaan. We vroegen daarna heel lief of we ze mochten
interviewen. Voor wie ze nog niet kent, dit zijn Japie en Manuela, onze nieuwe aanwinst in
de kookploeg. Wij konden op kampverkenning al een keer proeven van hun kookkunsten
en ze zijn goedgekeurd! Voila, hier zijn onze gasten van “Op de koffie met”:
Manuela
1.

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 woord ?
• geëngageerd

2. Wat zijn je sterke punten?
• Chirobjete for life!
• (Hopelijk) lieve mama voor mijn kindjes en op kamp probeer ik Chiromama te zijn
voor alle kinderen.
• Enthousiast!
3. Wat willen jullie aan onze Chiro geven / toevoegen
• Met nieuw enthousiasme er terug een fantastische kookploegbende van helpen
maken!
• En zoals bij vorige vraag vermeld: Chiromama zijn!
4. Wie of wat krijgt jullie ‘s ochtends uit bed ?
• Mijn kindjes!
• Maar voor een heerlijk ontbijtje sta ik ook graag op hoor!
5. Vertel eens over je ervaring in de Chiro ?
• Ik startte als 2e jaars-tito bij Chiro Stine en heb mij van de eerste dag enorm
geamuseerd!
• Na 5 zalige jaren als lid begon ik als Chiroleidster waar ik ook heel veel mooie
herinneringen aan heb.
• Na 3 jaar leiding zette ik er (voor even) een punt achter maar bij activiteiten was ik
vaak nog aanwezig!
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Manuela & Japie
• Een paar jaar geleden startte ik met Jasper dan in de kookploeg. Het was heel veel
werken maar ook een zalige ervaring! We gingen 4 jaar mee met de kookploeg.
Maar met heel jonge kindjes was het wat moeilijk en druk om dit met kookploeg te
combineren.
• Maar zijn onze kinderen 5 en 3 jaar en zijn ze er klaar voor om ook mee te gaan op
kamp! Ella zal op kamp ‘klaargestoomd’ worden om volgend jaar te starten bij de
Zwoebers! (Verlangt al om een chirorokje te mogen kopen).
Japie
1. Hoe zou je jezelf omschrijven in één woord?
• Knap
2. Wat zijn je sterke punten?
• Knap zijn
• Vriend met Jordy
• Man van Manuela
• Kan uit een bron van onuitputtelijke liefde putten, die rechtstreeks in de
kookpotten van de kookploeg belandt
3. Wat willen jullie aan onze Chiro geven / toevoegen?
• Liefde, heel veel liefde (op een legale, niet seksuele manier)
4. Wie of wat krijgt je ’s ochtends uit bed?
• Robbe met de woorden: “Papaaaaaa, ik moet dringend kaaaaakaaaaaa doen”
5. Vertel eens over je ervaring in de Chiro.
• Kort maar krachtig, ik ben slechts 6 maanden Aspi geweest en slechts 6 maanden
leiding. Maar het was genoeg om van Chiro Stine te houden :-)
Na de heerlijke kop koffie en de leuke babbel, hebben we ons maar weer achter ons
bureauke gezet.
Jana en Lauren
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Spelletjes

16

www.CHIROSTINE.be

Strip
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Strip

18

www.CHIROSTINE.be

Toost met de proost
Ik kon het niet laten.
Met het lange pinksterweekend heb ik mijn luchtmatras eens opgeblazen. Gewoon voor de lol,
en ook wel een beetje om te kijken of ze nergens een lek had of zo.
Ik kan dat bij momenten hebben: ik verlang geweldig naar iets en dan doe ik wat soms een beetje
belachelijk is, om het verlangen te stillen en de tijd te verhaasten. Zo tel ik een heel klein beetje af naar
de verschillende kampen die ik mag bezoeken.
Ik weet wel dat ik al een beetje te oud ben en te dik om aan veel spelletjes mee te doen. Dat is mijn
ding niet meer; maar ik geniet wel mateloos van het spel van anderen, van de guitigheid en de gulle
lach. Ik geniet van het even kamperen, van het lezen van boeken, het slapen in mijn kleine tentje, de
rust en de ontspanning die over mij komt te liggen als ik er even tussenuit knijp.
De muziekjes in mijn hoofd wisselen dan om. De operadeuntjes maken plaats voor Indiepop en zulke toestanden. Tonight, we are young, van Fun. bijvoorbeeld, of de foute muziek van Mika en van de
Strumbrella’s. Gewoon kwestie van de jongere in mij niet helemaal te vergeten.
Mooie dagen dus…
Nu zou het een geweldig dom idee zijn van te wachten met genieten tot het kamp eraan zit te komen.
Niks daarvan! Dat doen we nu al volop. Jullie toch ook?
Akkoord, het kan soms een beetje saai zijn op school of werk, maar van de andere kant, we leven
maar een keer en we maken er maar beter het beste van. We willen allemaal dat ons leven min of
meer gesmeerd loopt. We zetten ons in, studeren ons te pletter, zwoegen en werken om uit de dagen
die de onze zijn het meeste comfort en gemak te persen. Niets mis mee, als we maar niet vergeten op
tijd en stond wat plezier te vinden en het geluk te onderkennen. Want uiteindelijk is alles danig relatief…
ik bedacht het gisteren nog, zie: de wereld draaide al miljarden jaren zonder mij. Dan ben ik er plots,
omdat mama en papa elkaar graag zagen, ik leef hier een jaar of zestig, zeventig en als ik geluk heb
nog wat langer, maar dan is het ook voorbij. En zal de wereld weer miljarden jaren draaien zonder
mij…
Ik kan niet veel meer doen dan hopen dat ik aan die paar jaar van de eeuwigheid die de mijne zijn,
voldoende zin kan geven. Doorheen het luisteren naar andere mensen, hen te helpen waar ik kan, en
zoals ik dat kan, en met genoeg humor om doorheen de moeilijkheden die er sowieso zijn, mezelf te
kunnen blijven. Ook als mijn muziek fout zit, de buik te dik is en ik soms in mijn eentje redelijk onnozele
dingen weet te doen…
In elk geval: ik weet nu dat mijn luchtmatras tip top in orde is, en dat het aftellen naar het kamp kan
beginnen. Nog een keer of kweetniethoeveel slapen dus… HOERA!
Pr. W.
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Achterklap
1° ACHTERKLAP
Achterklap kan naar meerdere dingen verwijzen:
•
een ander woord voor roddel
•
een onderdeel van Telebende, een teletekstrubriek voor kinderen, opgezet door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).
________________________________________
2° ACHTERKLAP
kletspraat achter iemands rug (toon de herkomst via de etymologiebank)
________________________________________
3° ACHTERKLAP
Het zelfstandig naamwoord achterklap is een samenstelling van achter en
klap. Klap komt van het werkwoord klappen. Niet klappen in de gangbare betekenis ‘in je handen slaan’, maar in de betekenis ‘babbelen, kletsen’. In Nederland is
klappen in die betekenis verouderd.
________________________________________
4° ACHTERKLAP
1) Eerroof 2) Geklap 3) Geklep 4) Geklets 5) Geroddel 6) Gesnap 7) Klap
8) Klets 9) Kwaadsprekerij 10) Labbekakkerij 11) Laster 12) Lastering
13) Lasterpraat 14) Lasterpraatje 15) Narede 16) Nawoord 17) Praatjes
18) Roddel 19) Roddelarij 20) Roddelpraat 21) Roddelpraatjes 22) Roddels
23) Smaad 24) Zwartmaken
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Proost

Even geduld...
Volgende flits beschikbaar in het begin van het nieuwe
werkjaar!
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