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Eerste lezing uit de flits !
Dag flitslezers van het eerste uur. Als er één nummer is van ons chiroboekje dat je zeker
moet lezen omdat het bulkt van enthousiasme is het wel deze! Niet dat de andere flitsen
pure bladvulling zijn maar de afdelingsartikels na de aller-allereerste werking, da’s toch
altijd iets speciaals. Leiders en leidsters die der weer een lap op willen geven,
familieruzies om wie eerst de kalenderpagina mag lezen en de spanning want rara …
welke nieuwe katernen zitten er nu weer bij?
Inderdaad, de flits is af en toe aan vernieuwing toe. Een nieuwe wind waaide door de
redactie en bracht een achterklapping waarbij een lid het voor het zeggen heeft.
Daarnaast krijgen Paul Jambers en Luc Alloo een vette kluif aan de reporters van ‘Op de
koffie met ...’ door Sammy en Brulez.

Een nieuw jaar, da’s afscheid nemen van oud-leiding maar gelukkig staat er een nieuwe
bende klaar.
Merci Kelly, Stefanie en Michiel voor de talloze zondagen en andere activiteiten.
Welkom Jonathan, Rüne, Ruben, Daan, Eva, Anneleen en Melian!

Wie is die laatste? Meli-wie? Melian, onze “inzending” van de Tinekesfeesten geweest.
We zetten het graag nog eens in de verf! Samen met haar 4 award-winning daltons, Lucky
Luke en een massa gele supporters heeft ons sportief Tineke ’t superformiweldig gedaan.
Het was weer feest, ’t tweede weekend van september.
Nu, wat ons betreft mag het nog een jaartje feest blijven. U herinnert zich vast nog ons
25-jaar-Stine-weekend van vorig jaar? Wel, ook nu hebben we een jubilee te vieren.
Chiro Vlaanderen bestaat 75 jaar, olé pistolé. Wij bieden u op 26 april een feestontbijt aan
en neem zeker al eens een kijkje op feest.chiro.be !
Tot zondag
Eline en Olorin

Dag lieve zwoebertjes!
Voor de nieuwe zwoebers onder jullie:
WELKOM IN CHIRO STINE!!!
Maar de andere zwoebers zijn natuurlijk ook welkom!
Het Chirowerkjaar is opnieuw begonnen en jullie leiding is
heel blij dat jullie de eerste zondag met zoveel zwoebers
waren.
Hopelijk vonden jullie het spel met de puzzelkoning en de
boze fee een beetje leuk. Wij vonden het alvast zeer tof.
Maar er is nog veel meer te doen dit jaar: wij gaan met de
zwoebers op weekend, Sinterklaas en Zwarte Piet komen bij
de zwoebers op bezoek, er is een kerstfeestje, we doen een
uitstapje, wij gaan 6 dagen op kamp en nog veel meer. Dat
vinden jullie natuurlijk veel leuker dan naar school gaan.
Om jullie wat bezig te houden tijdens de schoolweek, krijgen
jullie van ons een tekening van Rupsje Ribbel. De tekening
zit helemaal achteraan in dit boekje. Jullie mogen deze
tekening mooi inkleuren en zondag meebrengen naar de
chiro. We kunnen deze tekeningen dan uithangen in het
lokaal.
Weten jullie nog wie Rupsje Ribbel is? Het is het diertje van
de zwoebers dat de boze fee in stukken had gesneden.
Voor de zwoebers die Rupsje Ribbel niet meer zouden
kennen: kijk dan maar eens vlug op de laatste pagina. Je
zult hem zeker herkennen.
Ziezo, dat was het dan alweer. En toen kwam er een
varkentje met een lange snuit en het verhaaltje is uit.
Tot de volgende zondag!
Jullie leiding: Daan, Isabelle, Hanne en Hanne.

Dag lieve speelclubbertjes
Wij zijn heel blij dat jullie bij de eerste werking zo massaal aanwezig
waren en hopen dat jullie het even leuk vonden als wij. Nu jullie
eindelijk weten wie jullie leiding is, willen we ons toch graag nog
even uitgebreid aan jullie voorstellen.
Emmeline is 20 jaar en studeert voor lerares middelbaar onderwijs
wiskunde, economie en Engels. Enkele jaren geleden werd ze
Tineke van Heule. Voor haar zal het haar 3e jaar als chiroleidster
zijn. Voor jullie andere leiding is het hun eerste jaar als leid(st)er.
Melian is 18 jaar en studeert ook voor lerares middelbaar onderwijs
(informatica en LO). Zij heeft dit jaar meegedaan aan de
Tinekesfeesten en heeft de supportersprijs en de prijs voor
sportiefste Tineke gewonnen.
Rüne zit op kot in Leuven, waar hij voor burgerlijk ingenieur
studeert. Hij is net als jullie 4e leidster Anneleen 18 jaar.
Anneleen studeert ook in Leuven en volgt een opleiding tot
kinesiste.
Zo, nu kennen jullie ons al wat beter. Wij hopen dat we nog vele
toffe momenten zullen beleven met jullie gedurende het hele
werkjaar, tijdens de gewone werkingen, maar ook tijdens de andere
activiteiten. Zo gaan we nog op weekend, 10 dagen op kamp en
nog verschillende andere uitstappen.
Tot de volgende chirowerking!
Emmeline, Melian, Rüne en Anneleen en nog heel veel groetjes
van jullie afdelingsfiguurtje Mazzel.

Beste Rakwi’s
Met trots kunnen we jullie verwelkomen in dit eerste officiële rakwiflitsartikel van dit
werkjaar. Samen met onze groene mascotte Sjoepap zullen wij, Eva, Jonathan en Brulez,
jullie een volledig jaar trachten te animeren. Zo staat er onder andere een
appelblauwzeegroenachtig weekend, een grasgroen kamp en een Belgoflorgroen
feestweekend op ons menu. En dat zijn nog maar enkele van onze zalige activiteiten.
Concrete data van deze evenementen worden jullie op tijd en stond meegedeeld.
Nu tijd voor ernstige zaken.
Wie zijn jullie leiding eigenlijk? In dit flitsartikel willen we eens nagaan hoe goed jullie je
leiding nu al kennen. Wellicht is jullie kennis over ons nog niet te groot. Maar niet getreurd,
ook wij weten nog niet alles over jullie. Het is aan ons om er tijdens dit werkjaar achter te
komen wie jullie zijn en wat jullie drijft.
Hieronder staan enkele stellingen die bij één van ons 3 passen. Naast de stelling kunnen
jullie invullen wie volgens jullie het best aan de omschrijving voldoet. De rakwi die de
meeste juist antwoorden kan indienen bij ons vóór 12 oktober, krijgt een mooie rakwiprijs.
Sommige stellingen passen bij meerdere personen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deze leiding heeft 1 broer bij de aspi’s. …………………………………………..
Deze leiding studeert criminologie aan de Universiteit in Gent . ………………………..
Deze leiding houdt van dansen. …………………………………..;.
Deze leiding zit reeds 11 jaar in de chiro. …………………………………..
Deze leiding ging ooit als keti met de chiro naar Barcelona. …………………………..
Deze leiding heeft als bijnaam Schaap.
…………………………………….
Deze leiding heeft ooit in het Spes Nostra te Heule gezeten. ………………………….
De familienaam van deze leiding is eveneens een kledijmerk. ………………………..
Deze leiding houdt zich graag bezig met elektriciteit. ……………………………
Deze leiding zag het levenslicht in 1987. ………………………….

Voila, hopelijk krijgen we veel inzendingen van jullie. Dit was het dan voor ons eerste
flitsartikel. Hieronder vinden jullie nog een fantastisch mooie foto van jullie leiding die jullie
kunnen uitknippen en in jullie schoolagenda stoppen of boven je bed hangen.
Eva, Jonathan en Brulez

Beste titoventjes en vrouwtjes
Jullie afdelingsfiguren: dynamietstaven vlam en spetter zijn blij met een terugkomst van een nieuwe
titogroep.
Onze eerste werking zit erop en hopelijk vonden jullie (x2 met komma er tussen) nieuwe leiding
oké???!!! Wij hebben ons alvast olie, mosterd, beekverfmodderwater geamuseerd.
Weten jullie nu al van wie het nummerplak ABC 502 is? Jullie kunnen nu ook al voor jullie 3
leidingsventjes + 1 vrouwtje een boterham met stiereboter maken. Dus mama en papa, vraag jullie 4
uurtje maar aan zoon of dochter lief om klaar te maken. Het zal jullie zeker en vast smaken. Oefen
maar zeker en vast want op kamp word de proef op de som genomen voor wie de beste boterham
kan maken met stiereboter.
Genoeg ge4uurt. Nu tijd om jullie leiding te leren kennen:
- eerst en vooral heb je BOLO (of Olorin voor de mensen buiten Heule). Hij is niet alleen onze
mannelijke groepsleider maar ook onze fanatiekste rode leider (op Jorki na). Hij tuned niet alleen
auto’s en fietsen!!! Ik zou ook oppassen want hij is ook batchlor maatschappelijke veiligheid en
doet nu een afstudeerrichting criminologie. Buiten deze roemrijke titel is hij ook nog de broer van
ONS Stineke 2008 Melian nr.1.
1000 bommen en granaten, waar waren jullie Melianfanaten???
- Ten tweedst hebben we het enigste dynamietvrouwtje ANNELIEN. Zij studeert kinesitherapie in
Leuven. Ze is herkenbaar aan haar koddig paars zwoeberautootje. Maar lach er niet mee want zij
woont het verst van jullie 4 leiding. Met haar derde leidingsjaar ziet ze deze rode duivelbende zwaar
zitten en haar 3 mannelijke medeleiders zullen haar laten schitteren als enigste titovrouw.
- Ten driedst hebben we onze RUBENJAMIEN. Hij is 1ste jaar leider maar zal zeker zijn
dynamietstaaf staan. Onze filosoof uit Antwerpen zal ons helemaal onderdompelen in een rode
denkwereld. Hij studeert niet alleen filosofie, hij pimpt ook computers om van trage slakken naar
hyper snelle appels pc’s.
- Laatst maar roodst den viern Yellow Jorki => JORKI RED. Hij is zwaar verslaafd aan RED bull
Citroën. Deze drank helpt hem doorheen zijn studies. Taal en letterkunde is een niet en te
onderschatten richting want kijk maar eens naar dit artikel en rondom jou: je ziet de letters wel
overal blinken en de taal wel klinken, santé. Samen met Annelien zit hij in Leuven op een tapisplain
kot waar ze deels het programma voorbereiden voor de zondag zodat jullie er hevig kunnen
invliegen.
Zo dat was jullie leiding eventjes.
Mochten jullie zelf een voorstel hebben voor de zondag dan kan je deze altijd bij ons (jullie
lieftallige rode leiding) mailen of zeggen

OF
je kan het mailen naar jullie eigen e-mailadres: titomail@gmail.com.
Nog een fantasties rood olie, mosterd, beekverfmodderwater jaar gewenst
Annelien, Ruben, Olorin maar zeg maar Bolo en Jordy => Jorki

START
Yo kerels en kerelinnen
Welkom in het nieuwe chirojaar en spetterend keti-jaar! Ben je niet bang van grote
gebouwen en drukke straten? Ben je niet bang van vuur? Niet bang van een klets modder
op je kleren? Niet bang om anderen een poepie te laten ruiken? Niet blauw van de kou?
Dan ben je bij de keti’s aan het goede adres. Ondertussen hebben jullie al kennis gemaakt
met jullie nieuwe leiding (ons). En ons zijn supergemotiveerd om jullie ieder weekend de
tijd van jullie leven te bezorgen. We weten het, mooie praatjes. Maar wij menen het echt!
We hebben nog heel wat spectaculaire activiteiten voor jullie in petto. Inspraak is absoluut
niet verboden! Waar zit het team en het avontuur in jullie? Wij zullen het eruit persen
tijdens één van onze extra’s …
Alvast een kleine kennismaking met jullie nieuwe overgemotiveerde leiding:

Jody
19 jaar
Sociaal cultureel werk
1m 85

Eline
21 jaar
Taal-en Letterkunde
1m 63

Lasagne

snel fietsen

Ziehier jullie mascotte Bo(ris) de bever:

Uw leiding groet u. Stel het wel en de wind van vanachteren!
Dries, Jody en Eline

Dries
19 jaar
vioolbouw
1m 90
meisjes plagen

Yow kirrelkes en maskes!?!
Hier jullie “toffe leiding“.
We hopen dat het niet langer tussen aanhalingstekens moet blijven staan en dat jullie wel content
zijn met ons! Wij in alle geval wel….. of we zaten zondag niet in dien auto!!
Bon …
Alles goed me jullie? (met de bedoeling van antwoord: “alst een bitje gaat “)
Wel alst zo zit, doe ma gjil geweune want hier enkele mogelijke antwoorden op jullie gestelde
vragen … ( aspileiding@gmail.com).
Viola , hier under antwoordjes …
Ten eerste … de mensen die hun e-mailadres bekend hebben gemaakt… DE MAX jong ! Maar da
zijn eigenlijk geen vragen en dus krijgt jundre bij deze GEEN antwoord!!!!
Nu de antwoordjes …
Na wat gebladerd te hebben door de mails die we tot nu toe gekregen hebben, was de meest
gestelde vraag: “Wanneer ist midweek?”. Nu, … wij zijn ook maar mensen en da kan je nog nie
echt weten als je nog maar 1 werking samen staat.
En dan de vraag “Komen er aspitruien =???“
Van velen onder jullie wel een eis ook, é pongske! Wel we zijn der volop voor aan ‘t kijken en ook
zouden wij graag wat voorstellen en suggesties krijgen van jullie …...
En dan voor de mensen die echt zooooooooooooo graag ne T-shirt in bezit willen hebben van de
chiro … Der is zaterdag 19 oktober 2008 T-shirtverkoop …. tot je der bij doodvalt (Giovanni)
De rest die nog genen mail heeft gestuurd, heeft pech want ….. bij deze krijg je ook geen antwoord!
En als laatste hier nog een afsluiterke.

En doe ma gjil geweune!!!
Groetn undr leiding!!!!!!

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren we opnieuw ons zelf in elkaar gebrouwd lied,
ditmaal gebaseerd op het liedje ‘’t Is moeilijk bescheiden te blijven’ van Peter Blanker en
gezongen op de avond van het kampvuur door de kookploeg en de VB’s in Bocholt 2008.
’t IS MOEILIJK BESCHEIDEN TE BLIJVEN
WANNEER JE ZO GOED BENT ALS WIJ.
ZO KNAP, ZO CHARMANT EN ZO AARDIG
GEWOONWEG DE BESTE ZIJN WIJ.

10 DAGEN OP KAMP MET DIE BENDE,
JE WORDT ER VOORTDUREND VERWEND.
’s MORGENS EN ’s MIDDAGS en ’s AVONDS
DOOR EEN KOOKPLOEG MET ZOVEEL
TALENT.

Al ons alloam (materiaal) hier te samen
eime (hebben we) te danken aan Briek.
Ullen (deksels), potten, iets anders
voor hem is het toch al gelik (hetzelfde).
Hij maakt er dan bakken van platen
en alles past er dan in.
We kunnen dan alles bewaren
’t zal ’t er binnen 10 jaar ook nog zin (zijn).
Je gaat ons niet geloven
maar m’ein (we hebben) ton (dan) nog oes (ons) Katrien (Kaat).
Ze maakt alle dagen de soepe (soep)
je hebt dat misschien al gezien.
’t Is ook al een jaar of vijve (vijf)
dat ze meegaat met oes (ons).
En eten we WAP (worst-appelmoes-patatten) of iets anders,
kijkt zij voor den (de) appelemoes (appelmoes).
M’ein (we hebben) nog 2 dulle betten (niet te vertalen)
die al de commissies (boodschappen) doen.
Ze sleuren met pakken en bakken
wie zou ’t anders wel doen.
Ze krijgen dan soms ne (een) ‘bedankt hé’
en nu en dan ook ne (een) ‘merci’ (dank u wel).
Marleen, Ceclia, veel courage (sterkte)
’t kamp is hier bijna voorbie (voorbij).
15 jaar geleden
was hij er toen ook al bij.
Hij deed vooral den (de) afwas
potten schrobben maakte hem blij.
En nu na al die jaren
stopt hij er gewoonweg mee.
Op kamp gaan de volgende jaren
zal zijn zonder onze CV (Christ Verlinde).
Hugo en Joost, de 2 zagen
zijn hier voor den (de) 8ste keer.
Je hebt ze misschien horen klagen
vanaf morgen hoor je ’t niet meer.
Ze zitten dan thuis bij hun vrouwke (echtgenote)
alle twee onder de sloef (sloffen).
Ze geven dan pootjes (handjes) en kwispelen (ja-knikken)
als ze blij zijn, dan zeggen ze WOEF (graag gedaan)!

Dag beste Chiroleden
Tijdens de Tinekesfeesten heb ik me laten verleiden tot het supporteren. Leuk, een T-shirt
krijgen en daar dan mee rondlopen tot grote vreugde van gelijkgestemde zielen. Ik droeg
het shirt met rugnummer één en supporterde dus voor Melian, de kandidate van Chiro
Stine. Als proost mag dat wel. Lekker in het geel, een Chirokleur. Ook aan het thema
stripverhalen was gedacht. De lege tekstballon mocht naar eigen idee ingevuld worden.
Na een slapeloze nacht van peinzen welke slogan daarop best kon geschreven worden,
besliste ik om de blijde boodschap ‘God loves Melian’ te gaan verkondigen in het
straatbeeld. Een bereidwillige juffrouw die veel mooier kan schrijven dan ik, pende die
tekst in de ballon en hop, aantrekken maar.
Om eerlijk te zijn, die stap was riskanter dan eerst gedacht. De kans om in deze outfit
meegesleurd te worden in een spontaan gevormde reidans vol gele kledij bleek immers
plots zeer realistisch. Bovendien bleek dat kleur bekennen niet alleen vrienden oplevert.
Sommigen toonden zich een beetje jaloers, een enkeling bood me zelfs een fortuin om
een ander shirt aan te trekken, dat van zijn dochter. Glimlachen en doorlopen als ze niet
aandringen of dronken zijn, is dan de boodschap. In het verleden heb ik dat eens gedaan:
tijdens het weekend van kleur gewisseld. Daar hoefde niemand boos om te zijn, maar bij
één shirt blijven heeft ook zijn charmes.
Moraal van het verhaal: sommige mensen zijn dom en denken in hokjes. Ze lezen ‘God
loves Melian’ en beginnen dan meteen de Allerhoogste te verdenken van antipathieën
tegenover de anderen. Op een bepaald moment had ik zin om de alcoholstift zelf ter hand
te nemen en met mijn lelijk geschrift de boodschap ‘God loves ….’ op vele buiken te gaan
krabbelen, gevolgd door een naam naar keuze: Justine, Stefanie, Annelies, Tine, …, al
naargelang het shirt in kwestie. Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat God al die meisjes
graag ziet en voor iedereen van hen supportert.
Met deze aanloop kom ik vlot bij het celibaat van de priesters. Kerkleiders hebben meer
dan één nacht slapeloos liggen peinzen op zoek naar redenen om priesters niet langer te
laten trouwen. Zo kwamen ze bij deze stelling: priesters die niet getrouwd zijn, tonen zo
dat ze iedereen graag willen zien. Ze supporteren zo niet alleen voor hun eigen vrouw en
kinderen, maar ze zijn zoals God: ze zien iedereen graag zonder zich aan een eigen gezin
te gaan binden en die enkele personen dan extra graag te gaan zien. Fijne theorie is dat
toch ? Er valt iets voor te zeggen, er valt nog meer voor te doen.
Bericht aan alle leden van Chiro Stine: God ziet jullie allemaal graag. En ik dus ook.
Uw proost en supporter,
Priester Henk

DATUM
zondag 21 september 2008
zondag 5 oktober 2008

dinsdag 21 juli 2009
zaterdag 25 juli 2009
vrijdag 31 juli 2009

ACTIVITEIT
14.00: startdag Chirowerkjaar 2008-2009
14.00 uur: vriendjesdag: breng al uw vriend(innet)jes mee
uitdelen FLITS: nieuw werkjaar
leidingsweekend
dag van de jeugdbeweging
13.30 uur: pasdag chirokledij
speurneuzentocht (in samenwerking met De Bond)
20.00 uur: film- & fotoavond
14.00 uur: met zijn allen gaan schaatsen (chiroheem bezet)
14.00 uur: Sint & Piet op bezoek bij chiro Stine
14.00 uur: Kerstevocatie
uitdelen FLITS: kerst & Nieuwjaar
GEEN CHIROWERKING: Kerstmis
GEEN CHIROWERKING: Nieuwjaar
binnenbrengen blaadjes pannenkoekenverkoop
14.00 uur: pannenkoekenuitdeling
CHIROFUIF (onder voorbehoud)
GEEN CHIROWERKING: dag na fuif
uitdelen FLITS: Pasen
GEEN CHIROWERKING: kampverkenning leiding
GEEN CHIROWERKING: Pasen
groepsfeest chiro Stine
eetfestijn chiro Stine
Olé Pistolé: gratis ontbijt: 75 jaar chiro nationaal
dropping (organisatie: OOLD - oud oud leiding) (onder voorbehoud)
GEEN CHIROWERKING: Pinksteren
uitdelen FLITS: kampflits
start huisbezoeken kamp 2009
laatste zondagnamiddagwerking
uitdelen FLITS: einde werkjaar
daguitstap
Chiromis chiro Stine
vertrek voorkamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode
vertrek chirokamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode
bezoekdag chirokamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode
einde chirokamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode

21/07/2010 - 31/07/2010
21/07/2011 - 31/07/2011
23/07/2012 - 02/08/2012
31/07/2015 - 10/08/2015

chirokamp: ‘Sloerodoe’ Bocholt
chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)
chirokamp: ‘De Boseinder + De Kievit’ Neerpelt
chirokamp: ‘De Driepaal’ Dilsen-Stokkem

10 / 11 / 12 oktober 2008
vrijdag 17 oktober 2008
zondag 19 oktober 2008
vrijdag 7 november 2008
zaterdag 8 november 2008
zondag 9 november 2008
zondag 30 november 2008
zondag 21 december 2008
zondag 28 december 2008
zondag 4 januari 2009
zondag 8 februari 2009
zondag 15 februari 2009
zaterdag 28 februari 2009
zondag 1 maart 2009
zondag 29 maart 2009
zondag 5 april 2009
zondag 12 april 2009
zaterdag 18 april 2009
zondag 19 april 2009
zondag 26 april 2009
zondag 31 mei 2009
zondag 21 juni 2009
maandag 22 juni 2009
zondag 28 juni 2009
zaterdag 12 juli 2009
zondag 19 juli 2009

PASDAG
Zoals elk jaar is er bij het begin van een nieuw Chirowerkjaar een pasdag voorzien.
Een gelegenheid voor nieuwe leden om een uniform aan te schaffen. Ook vaste klanten kunnen hun
oud en versleten uniform vervangen. Er zijn eveneens T-shirts, van Chiro Stine zelf, beschikbaar.
Dit jaar heeft deze dag plaats op zondag 19 oktober 2008 vanaf 13.30 uur tot 14.00 uur.
Gelieve op voorhand te betalen. Enkel voorafbetaalde bestellingen worden besteld en
afgehaald door onze leidingsmensen.

VIERUURTJESKAART
Voor de drie jongste afdelingen (zwoebers, speelclub en rakwi’s) is een vieruurtje voorzien.
Dit houdt een koek en een drankje in.
Hiervoor dient een vieruurtjeskaart gekocht te worden bij de leiding van uw kind.
Deze kost €3 en is goed voor 10 keer 1 koekje of 10 keer 1 drankje of 5 keer 1 koekje + 1 drankje.

ATTEST BELASTINGSFORMULIEREN
Betreft: Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar.
Voor het jaar 2008 hoeft u bij ons geen aanvraag meer in te dienen voor een dergelijk attest.
Aan de hand van de ledenlijsten (= al wie inschrijvingsgeld betaald heeft bij Chiro Stine Heule
werkjaar 2007-2008) zullen wij zelf een attest invullen en u persoonlijk bezorgen.
Dit attest is enkel geldig voor kinderen die nog geen 12 jaar waren op het tijdstip dat ze deelnamen
aan een afdelingsweekend en/of een bivak (geldt niet voor de zondagnamiddagwerking).
Zo kan een kind wel in aanmerking komen voor een afdelingsweekend (= nog geen 12 jaar) maar
niet meer voor het bivak (= wel al 12 jaar).
Voor het eind van het jaar 2008 ontvangt u zeker dit attest.
Bij twijfel of onduidelijkheid kunt u steeds contact opnemen met de VB’s.

TERUGGAVE ZIEKENFONDS
Dit attest of bewijs dient u nog steeds eerst zelf aan te vragen bij uw ziekenfonds.
Pas dan kunnen wij het formulier invullen. Een aan te raden tip: probeer zoveel als mogelijk alle
betalingen (weekend + bivak) te verrichten via overschrijving (464-5166331-67).
Op die manier heeft u steeds een bewijs achter de hand.

SPEELBONNEN
De speelbon is een voucher die door Team Jeugd werd ontwikkeld om minder bedeelde kinderen en
jongeren gemakkelijker te laten deelnemen aan het jeugdwerk. Tegelijkertijd maakten we van de
speelbon ook een leuke cadeautip voor kortrijkse kinderen die te koop is in het JOC. De speelbon
heeft een waarde van 1 euro en het is de bedoeling om hem in het hele jeugdwerk inzetbaar te
maken. Voor alle duidelijkheid: een speelbon ziet er ZO uit maar verandert elk jaar van kleur:

Voor verdere info kunt u steeds terecht bij het JOC
of bij de VB’s.

Delaerestraat 16
Roeselare
051/24.35.11
maten

prijs (geldig vanaf september 2008)

Regenjasje (opvouwbaar wanneer het even niet regent)
6 tot 14
36 tot 48

€ 29,00
€ 29,00

Kousen
beige kousen: 29 tot 50
blauwe kousen: 29 tot 46
rode kousen: 25 tot 46
kousenbroek - rood of blauw: 122 tot 164

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00

Schoenen (stevige stapschoenen voor stevige activiteiten)
lafuma: 32 tot 38
lafuma: 39 tot 47

€ 65,00
€ 75,00

Broeksriem
60+20 cm tot 120+20 cm

€ 15,00

Buff
chirobuff - beige
chirobuff - rood met reflective-strip

€ 15,00
€ 15,00

Veiligheidsmateriaal
reflecterende armband - 35 cm - 2 stuks
reflecterende armband - 40 cm - 2 stuks
kazuifel Chiro - EN1150: 6 tot 12 jaar
kazuifel Chiro - EN1150: +12 jaar

€ 4,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 5,95

Allerlei
kentekens: paars-geel-groen-rood-blauw-oranje
leidingskenteken
fietswimpel

€ 1,00
€ 1,00
€ 2,45

Delaerestraat 16
Roeselare
051/24.35.11
JEANS
maten

prijs (geldig vanaf september 2008)

Korte broek
kind: 6 tot 20
short dame: 36 tot 52
38 tot 48
50 tot 56

€ 28,00
€ 26,00
€ 30,00
€ 33,00

Broekrok
maat 6 tot 16

€ 28,00

Rok
maat 6 tot 16
maat 36 tot 52

€ 28,00
€ 30,00

Lange broek
6 tot 20
38 tot 56

€ 35,00
€ 40,00

Bermuda
38 tot 48
50 tot 56

€ 30,00
€ 33,00

T-shirt
jongen & meisje: 6 tot 14
jongen & meisje: 36 tot 48
meisje: 6 tot 14
vrouw: 36 tot 48

€ 16,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 18,00

T-shirt CHIRO STINE HEULE (enkel te bestellen bij Chiro Stine)
jongen & meisje: 7-8 / 9-11 / 12-14
jongen & meisje: S / M / L / XL / XXL
Hemd
8 tot 16
36 tot 48
Sweater
6 tot 14
36 tot 48
sweater met geborduurde groepsnaam

€ 5,00
€ 6,00
€ 30,00
€ 33,00
€ 27,00
€ 29,00
+ € 1,00

Wist je dat …
- … er zeven nieuwe leidingmensen zijn?
- … een auto ook op waterstof kan rijden?
- … er op de Mount Everest 20.000 kilo aan afval ligt?
- … net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk uniek is?
- … bij het open houden van je ogen bij het niezen, je ogen je oogholtes
kunnen verlaten?
- … rechtshandige mensen gemiddeld 9jaar langer leven dan linkshandige?
- … er heel wat nieuwe leden zijn?
- … een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
- … als je een goudvis in een donkere kamer steekt, hij wit wordt? (Niet doen!)
- … een hond met een koude neus toch ziek kan zijn?
- … cheeta ‘de gestippelde’ betekent?
- … het statietje de woensdag en zaterdag open is voor keti’s en aspi’s?
- … een koe een trap op maar niet af kan lopen?
- … er in Los Angeles meer auto’s dan mensen zijn?
- … wanneer je 1 min. of langer met iemand tongzoend, dat zoiets gezond is?
- … de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers?
- … het merendeel van de rode lippenstiften visschubben bevatten?
- … boeken de kinderen geestelijk doen groeien?
- … er 12 mensen op de maan zijn geweest?
- … niet iedereen het even breed heeft in België?
- … Joost en Hugo onze VB’s zijn?
- … downloaden illegaal is?
- … sommige sterren hun licht uitzonden als de aarde nog niet bestond?
- … ongevraagd een pootje geven door een hond een manier is om aandacht
te vragen?
- … een kat 32 spieren in ieder oor heeft?
- … de meeste leidingmensen nog studeren?
- … ik de meeste ‘wist je datjes’ niet zelf heb uitgevonden?

Herstel de paddenstoel van kabouter Pinnemuts,
zoek de oplossing van de rebus of
help de visser om de vis te vangen!
Veel plezier met deze spelletjes!

Tuuuuteruuuutuuuuutuuuuduuuuum!!!
Ja, je ziet het goed. Er is een nieuwe rubriek in onze Flits. FEEST!
Het is allemaal zeeeer interessant wat er in de Flits staat, maar als kers op de taart
geven we ook het woord aan onze lieftallige leden.
Sara en Bram bijten de spits af en vertellen ons over de eerste werking …

Hallo,
Zondag 21 september 2008, eerste chiro dag !!!!
Het was suuuupper!!!
We hebben veel spelletjes gespeeld, zoals: Fons de spons, De ark van Noach.
En we hebben 3 leidsters (Melian, Anneleen, Emmeline) en 1 leider (Rune). Van het spelletje
Fons de spons was mijn broek nat!!!.

Van speelclubber Sara Vercouter

zondag 21 september 2008, de start van het nieuwe werkjaar en de nieuwe leiding.

Onze leiding Bolo, Ruben, Jordy en Annelien zullen alvast voor een goed werkjaar zorgen.
Ze hebben toch een goede indruk gemaakt op de groep.
Het begon allemaal eerst met onze leiding te leren kennen. Ze zaten in een auto en dan
moesten we met een sleutel de auto proberen open te krijgen. Daarna zijn we naar het park
geweest om te spelen. De eerste indruk was leuk maar met een hele namiddag ermee
opgescheept te zitten, begonnen ze leuker en leuker te komen. Dus, dat belooft al voor het
komende jaar.

Van tito Bram Vierstraete

Dank je wel Sara en Bram! Volgende week zijn we er weer met twee andere
verslaggevers. Wie zich niet meer kan bedwingen om zijn chiro-ervaringen met ons
allen te delen, laat mij gerust iets weten. Ik zal zien wat ik kan doen om te werken
aan je reportercarrière. ☺
Groetjes
Hanne L.

VOORBEHOUDEN VOOR DE ZWOEBERS

Deze tekening werd ingekleurd door
………………………………....................................................................................................................................................................................................................……………

www.chirostine.be

SPEELCLUB

ZWOEBERS

WEBSITE CHIRO STINE HEULE:
GROEPSLEIDING: Eline SOENENS & Olorin VANCOILLIE
DEPREZ Hanne
Oude Ieperseweg 109
8501 Heule
 056/35.65.55
 0479/46.45.97
e-mail: hannedeprez@hotmail.com

GHEYSEN Isabelle
Vier Linden 24
8501 Heule
 056/32.06.48
 0497/24.52.64
e-mail: isabellegheysen@yahoo.com

LIETAERT Daan
Najaarsweg 22
8520 Kuurne
 056/72.80.62
 0497/71.70.78
e-mail: lietaertdaan@hotmail.com

LOOSVELD Hanne
St. Katharinastraat 44
8501 Heule
 056/35.84.80
 0472/52.53.87
e-mail: hanneketje_87@hotmail.com

PARMENTIER Emmeline
Sint-Katharinastraat 39
8501 Heule
 056/35.48.44
 0484/49.86.28
e-mail: emmelineparmentier@hotmail.com

SOENENS Anneleen
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0486/97.10.33
e-mail: anneleensoenens@msn.com

KERCKHOF Rüne
Koning Leopold II-laan 19
8501 Heule
 056/35.86.65
 0499/19.37.18
e-mail: rune_kerckhof@hotmail.com

VANCOILLIE Melian
Oude Ieperseweg 51

8501 Heule

 056/35.43.71
 0472/63.05.32
e-mail: melian_vancoillie@hotmail.com

RAKWI’s

BRULEZ Thomas
Kortrijksestraat 30
8501 Heule
 056/35.99.50
 0494/63.09.17
e-mail: brulinho@hotmail.com
thomas.brulez@Ugent.be
VANCOILLIE Jonathan
Kortrijksestraat 79
8501 Heule
 056/37.12.54
 0475/23.95.30
e-mail: jonathanvancoillie@hotmail.com

ESPRIT Eva
René Declercqlaan 5
8501 Heule
 056/35.57.34
 0473/51.23.26
e-mail: eva_sprietje@hotmail.com

www.chirostine.be

ASPI’s

KETI’s

TITO’s

WEBSITE CHIRO STINE HEULE:
GROEPSLEIDING: Eline SOENENS & Olorin VANCOILLIE
GHYSELEN Annelien
Hoog Einde 6
8860 Lendelede
 0499/23.04.48 (thuis)
 0497/75.26.81
e-mail: ghyselen_annelien@hotmail.com

LOGIE Jordy
Waterhoek 20
8501 Heule
 056/35.27.78
 0499/20.76.27
e-mail: jordylogie@hotmail.com

POTTIE Ruben

VANCOILLIE Olorin

Leeuwebekstraat 8

Oude Ieperseweg 51

8501 Bissegem
 056/32.65.69
 0484/76.15.32
e-mail: rubainte@gmail.com


 0474/42.19.52

CALLENS Dries
Ieperstuk 1
8501 Heule
 056/37.46.95
 0497/67.98.00
e-mail: driescallens@gmail.com

MEYFROIT Jody
Steenstraat 150
8501 Heule
 056/35.89.93
 0486/73.97.51
e-mail: jodymeyfroit@hotmail.com

8501 Heule

e-mail: olorinvancoillie@gmail.com

SOENENS Eline
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0484/61.73.37
e-mail: elinesoenens@msn.com
DECOENE Sammy
Mellestraat 221
8501 Heule
 056/32.93.07
 0493/54.45.92
e-mail: sammy.decoene@gmail.com
VANBECELAERE Simon
Ter Gracht 3
8560 Moorsele


 0496/33.12.43

e-mail: s_vanbecelaere@hotmail.com

LANGOUCHE Philippe
A. Rodenbachlaan 73
8501 Heule
 056/35.61.13
 0496/39.48.98
e-mail: philippe1@hotmail.com

www.chirostine.be

VB’s

DEPREZ Hugo
Oude Ieperseweg 109
8501 Heule
 056/35.65.55
 0486/70.49.39
e-mail: hugodeprez@fulladsl.be

PROOST

WEBSITE CHIRO STINE HEULE:
GROEPSLEIDING: Eline SOENENS & Olorin VANCOILLIE

GEVAERT Henk
Izegemsestraat 207
8501 Heule
 056/35. 01.18
 0477/30.63.13
e-mail: priesterhenk.gevaert@belgacom.net

SOENENS Joost
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0486/24.00.47
e-mail: joost.soenens@telenet.be

BESTE OUDERS
Uw kind komt graag naar de Chiro?
Uw kind komt regelmatig naar de Chiro?
Uw kind moet veilig zijn bij de Chiro?
Uw kind moet verzekerd zijn bij de Chiro?

Stort dan vandaag nog €17 op rekeningnummer : 464-5166331-67
CHIRO STINE - HEMELWEG 34 - 8501 HEULE
met vermelding van: naam + voornaam + afdeling (zwoeber-speelclub-rakwi-tito-keti-aspi)
Beter op tijd dan té laat!!!
ENKELE REGELS VOOR EEN TOF CHIROJAAR
* De Chiro begint om 14.00 uur en eindigt voor: de zwoebers en speelclub om 17.00 uur
de rakwi’s en tito’s om 17.30 uur
de keti’s en aspi’s om 18.00 uur.
We hopen dat iedereen op tijd komt en dat iedereen op tijd huiswaarts kan keren,
dit vooral bij de jongere afdelingen.
* Snoep is nog steeds niet toegelaten.
Wie snoep meebrengt, wordt het afgenomen en krijgt het pas na de werking terug.
* Mogen we vragen dat iedereen vanaf de tito’s in uniform naar de Chiro komt.
En dat de leden van jongere groepen een Chiro T-shirt dragen
(mag ook het T-shirt van Chiro Stine Heule zijn).
* Het belangrijkste is wel dat je goed gehumeurd en uiterst actief meewerkt.

