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Een maatje meer…

Beste Chiro-leden, ouders, vrienden, sympathisanten…
Bij het begin van dit nieuwe Chiro werkjaar moeten we helaas van een heel aantal
mensen afscheid nemen. Allereerst van onze trouwe vb’s Joost Soenens en Hugo Deprez
die toch al een heel aantal jaren meedraaiden in ons Chiro gebeuren. Bedankt!
Ook de leidingsmensen die ons ‘verlaten’. Bedankt: Simon, Jody, Annelien, Dries en
Philippe! Het was een jaar waar we tevreden op mogen terugkijken. Ook bedankt aan
allen waar we doorheen het jaar voor kleine en grote bijdragen op konden rekenen.
Maar daarnaast mogen we ook nieuwe gezichten verwelkomen. En in tegendeel tot wat
de kranten ons vertelden, zien we aan de grote leidingsploeg dat Chiro in Heule leeft!
Welkom: Sien, Giovanni, Tessa, Pieter, Gust, Siebert, Jonas, Saïn, Emmelie, Sam en Jan!
We zijn er zeker van dat met deze versterking we samen weer een spetterend werkjaar
tegemoet gaan!
Ook zijn we vereerd de komst van Didier te mogen vermelden. Didier zal de taak van vb
op zich nemen! Welkom!
Ook nodigen we alle nieuwe leden en de al iets meer ervaren leden uit om er een
knaljaar van te maken!
Veel flitsleesplezier!

Daan en Eline

Allerliefste zwoebertjes,
Voor velen van jullie is dit de eerste Flits die jullie krijgen. De Flits is een boekje dat jullie
vier keer per jaar zullen krijgen van jullie leiding en dat boordevol staat met leuke
artikels, weetjes en spelletjes. Natuurlijk is het artikel van jullie allertofste
zwoeberleiding het eerste dat jullie willen lezen. Als dat nog niet goed alleen lukt, dan
kunnen de mama en papa nog wat helpen om samen met jullie het zwoeberartikel te
lezen. Wat vinden jullie van de mooie foto van jullie leiding? Weet je nog hoe we er
allemaal uit zien? Vijf leiders en leidsters is natuurlijk heel veel om te onthouden, maar
we zullen je eventjes helpen: de jongen met de bril bovenaan op de foto is Sam en de
jongen met het donker haar helemaal rechts heeft een heel moeilijke naam, dat is
namelijk Giovanni. Dan zijn er nog drie meisjes, dat is ook veel om te onthouden. Het
blonde meisje helemaal links op de foto heeft gelukkig een makkelijke naam, dat is Sien.
Lukt het nog om te onthouden? Het meisje met het streepjes T-shirt en het lange bruine
haar is Isabelle en het meisje met het kortere, donkerbruine haar is Emmeline. Moeilijk
he, al die namen! Maar wees gerust, als je het niet meer weet, zeg dan maar gewoon
leider of leidster en dan luisteren we ook, hoor.
We zijn heel blij dat we zoveel zwoebertjes hebben en zijn zeker dat het een superleuk
jaar zal worden! Als jullie, of de mama en papa nog vragen hebben, zijn jullie zeker
welkom bij de leiding en zullen we jullie zo goed mogelijk helpen.
Tot gauw, tot chiro!
De zwoeberleiding
Sam, Giovanni, Sien, Emmeline en Isabelle

Dag allerliefste gele-speelclub-schatjes,
Het werkjaar is nog maar net van start gegaan en we zien het weeral helemaal zitten! De eerste
werking was dan ook een gigantisch succes! We hopen natuurlijk dat jullie dat ook vonden en we
hopen nog veel meer dat jullie even talrijk aanwezig zullen zijn de volgende werkingen! Want ...
We beloven jullie nog meer overactieve pleinspelen, mega zotte werkingen, tal van zalige activiteiten,
een gigafantastisch kamp en een niet te vergeten weekend!
Ziezo nu we snel even het nieuwe werkjaar uit de doeken hebben gedaan is het misschien tijd om nog
snel even een spelletje te spelen. Proberen jullie het woord te raden?

1. Naam van de leider/leidster die informatica studeert en ook een zus heeft bij de speelclub.
2. Naam van de leider die een zus heeft die ook leidster is.
3. Leider/leidster die nu bij de speelclub staat en van alle speelclub leiding al het langste leiding geeft
4. Naam van de leider/leidster die geen broers of zussen in de Chiro heeft maar het dit jaar als
leider/leidster prachtig zal doen!
5. Familienaam van jullie afdelingsfiguurtje
6. Welk van de drie ingrediënten konden jullie vorige
zondag zeker niet vinden: kaas, choco, tomaat
7. Voornaam van jullie afdelingsfiguurtje
8. Naam van de leider/leidster die informatica studeert
en broer bij de aspi's en een zus bij de keti's heeft.
9. Vul het ontbrekende woord in He‚ ga je mee naar
speelclubland, naar speelclubland. Je kan hier best wat
leren, van ... fantaseren.
Vele Chirogroetjes en hopelijk tot zondag!
Hanne, Tessa, Siebert, Pieter, Ruben

Hallookes beste rakwi’s!!!
Dit is dus het eerste flitsartikel van het jaar, jaja.
Hopelijk vonden jullie de eerste werking van het nieuwe werkjaar een beetje geslaagd,
want wij waren zeer tevreden! Dankzij jullie talrijke opkomst en spontane medewerking
verliep alles zeer vlotjes!
Hopelijk blijven jullie komen naar de chiro ( ik weet het, niet zo negatief doen aan het
begin van het jaar) maar jullie zijn een toffe bende en wij willen dus zeker dat jullie
blijven komen. Wij zijn dus alvast de volgende werkingen aan het voorbereiden en
rekenen daarbij op jullie aanwezigheid om al die spellen te kunnen spelen. =p
Voor degenen met netlog en/of facebook, zoek zeker jullie geliefde leiding op en voeg
ons maar toe. Hoe meer vrienden hoe leuker. En helaas zal het eerste artikeltje hier
eindigen want de bladzijde is niet groot genoeg. Tot volgende zondag!!
Groetjes van:
Gust Melian Rüne Anneleen

Jan

Allerliefste tito’s
En we zijn der weer mee weg zi! Naast een nieuw schooljaar is ook een nieuw megasuperfantastisch
chirojaar weer uit de startblokken geschoten! Hopelijk zijn ons tito’s die gestart zijn als groentjes (of
moet ik zeggen roodjes ;-) )het al wat gewend in de grote middelbare school en mogen de anderen
alweer gewend zijn aan hun tweede jaar.
Bij dat nieuwe chirojaar hoort ook een megasuperfantastische leiding niewaar! Wij, Jonathan, Saïn,
Jonas, Emmelie en Eva, zijn met z’n allen heel tevreden om een jaartje met jullie te mogen ravotten en
hopelijk vallen wij voor jullie toch ook wat mee ;-). Wij zullen ons uiterste best doen om er een
megasuperfantastisch jaartje van te maken.!!!
Toch nog even een speciale vermelding. Wij tito’s mogen dan ook de eer en het genoegen hebben om
met een BH (Bekende Heulenaar ;-) ) in ons titoteam te zitten. Niet zomaar een BH maar wel de
bekendste van Heule en omstreken namelijk ons Tineke van Heule, Emmelie! Via deze weg wensen wij
haar in naam van alle tito’s en titoleiding een dikke proficiat!!!!!!!!!!!!!!
Het nieuwe chirojaar wordt met vele leuke activiteiten gevuld. Er komt nog een terugblikje op het
voorbije jaar op de dia-avond, de sint heeft ook dit jaar beloofd om jullie eens in de zak te steken en
onze vriend de Kerstman zal jullie zeker niet vergeten! (als jullie braaf zijn tenminste, gnigni :-p) Een
superdelux titoweekend zal ook wel ergens plaatsvinden, later volgt de informatie, en als afsluit
hebben we dan natuurlijk nog een megasuperfantastisch kamp!
Dit zijn er enkele van tal van activiteiten die dit chirojaar in petto heeft.
Ik hoop dat we er samen een tof en onvergetelijk titofestijn van kunnen maken!
Wij zien het leven alvast door een rode bril en jullie hopelijk ook!
Groetjes, jullie titoleiding, JONATHAN, JONAS, SAÏN, EMMELIE en EVA

Aan allen die dit lezen,
Proficiat! U hebt de weg gevonden naar het enige echte keti-artikel. Deze rubriek is van cruciaal belang
voor de flits: u treft er steevast artikels aan van een hoog literair niveau en met een niet te
onderschatten informatieve waarde. Lees dit artikel dan ook aandachtig en geniet…
Zoals de traditie het wil beginnen wij het nieuwe werkjaar met een voorstelling van de leiding:

De jongeman links op de foto is Olorin, Bolo voor de vrienden. Hij kijkt hier wat ongelukkig omdat hij
zijn favoriete T-shirt (blauw met een gele ananasprint) niet aanheeft. Bolo houdt niet zo van groene Tshirts met afbeeldingen van bananen en batterijen. Vandaar ook het duidelijke duimgebaar. Olorin mag
hier dan wel boos kijken, al bij al is het een toffe peer.
In het midden vinden we Eline terug. Ze is dan wel een kop kleiner dan de andere twee, dit betekent
hoe dan ook niet dat ze haar laat doen door de twee binken die haar flankeren. Haar gelaatsuitdrukking
is wat dubbelzinnig: zou het een brede glimlach zijn of eerder een pijnlijke grimas, veroorzaakt door het
gewicht van Daans arm op haar schouder?
De intelligente lezer heeft al door dat de persoon rechts op de foto niemand anders kan zijn dan Daan.
Op zijn hoofd staat zijn beste vriend, Zwarte Pet. Daan en zijn klakke zijn onafscheidelijk. Daan ziet er
braaf en onschuldig uit, maar vergis u niet. Schijn bedriegt (soms)…
Ziezo, de voorstelling hebben we dan ook alweer gehad. Nu volgt nog een heel belangrijke boodschap:
aangezien wij (voorlopig) de kleinste afdeling zijn, zitten we in het kleinste lokaal. Als we het vroegere
ketilokaal terug willen, zullen we ervoor moeten zorgen dat we met meer zijn. Iedere dag is dus
vriendjesdag. Of wees keti voor twee!
Groetjes,
De drie fotogenieke van hierboven

Hello die aspi’s,
Na lang wachten is het eindelijk zo ver! Het werkjaar is begonnen en
jullie nieuwe leiding is bekend. Wij zijn er alleszins klaar voor om
samen met jullie, 26 enthousiaste aspi’s, een heel jaar lang plezier te
mogen beleven.
De eerste werking was de max! (3 vermisten, platte band, blauwe
plekken (allé ik toch), bijna twee omver gereden leden,…).
Zoals jullie reeds gehoord hebben, staat er dit jaar weer een hele
boterham met stiereboter op het programma (lang weekend,
midweek, uitwisseling, kamp, leuk programma, zwemmen, statierock,…).
Het email-adres is nog steeds: aspileiding@gmail.com. Voor al jullie vragen en dergelijke meer kunnen
jullie er terecht. (een liefdesbrief naar leider Brulez bijvoorbeeld want hij is nog ‘steeds’ de beheerde
vrijgezel)
Nog een kort spelletje om deze brief af te sluiten. Probeer de juiste combinaties te maken en win een
cadeautje uit de Banier: geef jullie antwoorden af tegen 18 oktober 2009.

Hanne

Jordy

Sammy
Brulez

- Schakelprogramma onderwijskunde
- Orthopedagoog in spé
- Reeds zijn zevende jaar als leider (wanneer gaat hij ooit
eens uit de chiro?)
- Groen haar
- Hopeloos op zoek
- Korte zot
- 22 jaar
- Tinekesfeesten
- Criminoloog in spé
- Reeds 5 jaar in de leiding
- Eet geen groenten, fruit, taart,…
- Is de persoonlijke maatschappelijke veiligheidsadviseur
van dranouter.
- Clarkchauffeur
- Drinkt Estrella Damm (Spaans bier)
- Heeft een band met citroën
- Heeft Erik een veilig onderkomen gegeven
- Is mooi

Aspigroetjes van jullie supergemotiveerde leiding,
Jordy, Brulez, Sammy, Hanne

Help jij de vlinder bij de bloem te komen?

Welke uitdrukking verbergt de rebus?
Met een beetje hulp van de mama en papa vind je het zeker!

God supportert…
van ver.
In gedachten ben ik in Heule. In werkelijkheid zit ik in Bulgarije. Tijdens het tweede weekend van
september. Zo gaat dat als je de hele zomerperiode blijft doorwerken en eens op reis wil trekken
tijdens een wat kalmere periode. Achteraf besefte ik dat het deze week inderdaad kalm is op mijn
werkterrein. Tijdens de week van de Tinekesfeesten, dan werkt niemand in Heule.
Te laat viel dus mijn euro, Istanbul met zijn levendige dj-scene is vlakbij, maar Heule ligt nu wat
verderop. Hoezeer ik hier ook geniet, toch dwalen mijn gedachten even naar de drukte ver weg.
Mijmerend over Heule zie ik die jaarlijkse taferelen weer opduiken. Hoe mensen uit zichzelf treden en
zich gaan aansluiten bij kudden, gehuld in berenhuiden, schaapsvellen of uniforme T-shirts. Met
tromgeroffel worden de oerinstincten wakker gemaakt. Dankzij bier, koffie en andere drugs ontstaat
een roes die enkele dagen duurt. In het centrum van dit gebeuren staan tien jonkvrouwen die tot het
uiterste worden beschermd en verdedigd door hun leger soortgenoten. Heerlijk.
Een dag later kan ik het niet laten en surf ik op het internet naar de website van de Tinekesfeesten.
Emmelie heeft gewonnen. Goed zo. Proficiat Tineke Emmelie. Met dank aan de soortgenoten van Chiro
Stine.
Moet ik haar nu een kaartje sturen ? Zou ik haar feliciteren via het forum ? Nee, dat doe ik niet. Want
plots gaan mijn gedachten naar God. Die laat zich ook niet vaak horen, post geen berichtjes op het
internet. Maar je weet gewoon dat super-proost God voor alle leden supportert op zekere afstand.
Zo probeer ik het dus ook te doen. Niet elke zondag op bezoek gaan, niet telkens meerollen in modder
en verf. Maar af en toe even langsgaan, en dan zeggen dat je het fijn vindt wat ze doen.
En het af en toe eens schrijven, in Gods naam. Chiro Stine, doe zo voort.

Priester Henk

Wist je dat ….

-we dit jaar 11! Nieuwe leidingsmensen mogen verwelkomen?
- 1 van hen, Emmelie, ons nieuw (S)Tineke van Heule is?
- iedereen van de leiding het nieuwe werkjaar volledig ziet zitten?
- er 9 van de 27 leidingsmensen voor leerkracht (kleuter/lager/secundair) studeren/studeerden?
- er echt heel veel leuke, maar ook onnuttige weetjes bestaan? (ziehier enkele voorbeelden)
- bij het bestuderen van meer dan 20.000 struisvogels gedurende de laatste 80 jaar geen enkel geval
werd vastgesteld van een struisvogel die zijn kop in het zand stak?
- de kortste oorlog ooit op 27 augustus 1896 werd uitgevochten door Groot-Brittannië en Zanzibar en
wel 38 minuten duurde?
-Newton de uitvinder is van het kattenluikje?
-er gemiddeld per 100 jongetjes 94 meisjes worden geboren?
-dit bij vierlingen volledig anders is, namelijk per 100 jongens 156 meisjes?
- de tomaat culinair gezien een groente is, maar botanisch gezien een vrucht?
- de regenboogslang volgens de Aboriginals door de lucht springt van waterplas naar waterplas?
- de linkerbil van een kip zachter is dan de rechterbil?
- goudvissen hun kleur verliezen als je ze een tijdje in het donker zet?
- dolfijnen maar met 1 hersenhelft tegelijk slapen en ook altijd 1 oog openlaten?
- een slak tot 3 jaar aan een stuk kan slapen?
- kinderen het snelst groeien in de lente?
- als je niest alle andere lichaamsfuncties even stoppen?
- 90% van de navels naar binnen zit?
- vrouwen beter kunnen kaartlezen als ze verliefd zijn?
- de grootte van een goudvis afhangt van de grootte van het aquarium waarin hij zwemt?
- mijn blad nu bijna volstaat met uiterst nuttige kennis?
- er in de volgende flits nog veel meer leuke weetjes zullen staan?

Joepiedepoepie, de chiro is weer begonnen!!!
En een nieuw chirojaar betekent ook nieuwe leiding.
Natuurlijk ziet het iedereen het megagoed zitten om zich telkens volledig te geven de zondagnamiddag.
Maar wat vinden jullie van je nieuwe leiding? En wat verwachten jullie van dit werkjaar?

Onze Keti leiding is echt fantastisch!
Bolo, een ambetanten maar super toffen als leider!
Daan, een zeer geweldige leider!
Eline, ken ik nog niet zo goed ma het lijkt me een zotte trien!
Het gaat volgens mij een hard maar een FORMIDASTISCH jaar zijn.
Ik kijk er heeeeeeeeeeeeeel hard naar uit!!!

Yngwie Decock (keti’s)

Op zondag is het superleuk, want dan mogen we naar de
Chiro!
Wij doen er veel spelletjes: verstoppertje, Dikke Berta, Tiktak
boem, …
We gaan op weekend en op kamp!
De leiding is ook super leuk!

Louise Claeys (rakwi’s)

Net zoals alle voorgaande jaren waren de aspi’s enorm benieuwd om hun leiding
voor het komende jaar te weten. Dit jaar kwamen we onze leiding te weten door
middel van het gekende ‘Wie is het?’-spel. Er bleken 4 oranje kaartjes in de doos
te zitten. Iedereen was al volop aan het raden en aan het speculeren welke
e
leiding - voor de 2 jaars dan toch - onze chirocarrière als lid zou afsluiten.
Vele vragen later kwamen er ook 4 namen voor de kaartjes: Brulez, Hanne D.,
Sammy en Jordy.
Is het nog nodig om te vragen of we blij waren? Het belooft weer een fantastisch
jaar te worden, met als inzet de midweek/leefweek, het weekend, het
groepsfeest, het kamp, 24-uren en wie weet zelfs een uitwisselingsproject met
een ander land. Kan het nog foutlopen dit jaar? Iedereen weet toch: ‘The truth
may be orange!’

Tim Flamant (aspi’s)

DATUM
zondag 20 september 2009
zondag 11 oktober 2009
zondag 18 oktober 2009
vrijdag 23 oktober 2009
zondag 1 november 2009
zondag 8 november 2009
vrij 30 okt- zon 2 nov 2009
zondag 15 november 2009
zaterdag 21 november 2009
zondag 29 november 2009
zondag 20 december 2009
zondag 27 december 2009
zondag 3 januari 2010
zaterdag 20 februari 2010
zondag 21 februari 2010
zondag 7 maart 2010
zondag 4 april 2010
zaterdag 10 april 2010
zondag 11 april 2010
zaterdag 8 mei 2010
zondag 23 mei 2010
zondag 27 juni 2010
maandag 28 juni 2010
zaterdag 10 juli 2010
zondag 18 juli 2010
woensdag 21 juli 2010
zaterdag 24 juli 2010

ACTIVITEIT
14.00: startdag Chirowerkjaar 2009-2010
14.00 uur: vriendjesdag: breng al je vriend(innet)jes mee
13.30 uur: pasdag Chirokledij
dag van de jeugdbeweging
GEEN CHIROWERKING: Allerheiligen
14.00 uur: met zijn allen gaan zwemmen
Binnenbrengen blaadjes pannenkoeken
aspiweekend
14.00 uur:pannenkoekenslag
20.00 uur: fotoavond
14.00 uur: Sint & Piet op bezoek bij Chiro Stine
14.00 uur: Kerstevocatie
GEEN CHIROWERKING: Kerstmis
GEEN CHIROWERKING: Nieuwjaar
Chirofuif (onder voorbehoud)
GEEN CHIROWERKING: dag na fuif
GEEN CHIROWERKING: kampverkenning leiding
GEEN CHIROWERKING: Pasen
groepsfeest chiro Stine
eetfestijn chiro Stine
dropping (startuur: in de loop van de namiddag – info volgt)
GEEN CHIROWERKING: Pinksteren
Laatste chirowerking
start huisbezoeken kamp 2010
daguitstap
Chiromis chiro Stine - vertrek voorkamp
vertrek chirokamp ‘Sloerodoe’ Bocholt
bezoekdag chirokamp ‘Sloerodoe’ Bocholt

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

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

Op onderstaande data is er dus (zonder tegenbericht) Chirowerking:
20 / 09 / 2009
15 / 11 / 2009
17 / 01 / 2010
21 / 03 / 2010
30 / 05 / 2010

27 / 09 / 2009 04 / 10 / 2009 11 / 10 / 2009 18 / 10 / 2009 25 / 10 / 2009 08 / 11 / 2009
22 / 11 / 2009 29 / 11 / 2009 06 / 12/ 2009 13 / 12 / 2009 20 / 12 / 2009 10 / 01 / 2010
24 / 01 / 2010 31 / 01 / 2010 07 / 02 / 2010 14 / 02 / 2010 21 / 02 / 2010 14 / 03 / 2010
28 / 03 / 2010 18 / 04 / 2010 25 / 04 / 2010 02 / 05 / 2010 09 / 05 / 2010 16 / 05 / 2010
06 / 06 / 2010 13 / 06 / 2010 20 / 06 / 2010 27 / 06 / 2010

Verzekeringen
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?
Schrijf hem of haar dan zeker op tijd in ! Dit doe je door, indien dit nog niet gebeurd zou zijn, vandaag
nog €18 te storten op rekeningnummer : 464-5166331-67 t.a.v. Chiro Stine – Hemelweg 34 – 8501
Heule met vermelding van: naam + voornaam + afdeling (zwoeber-speelclub-rakwi-tito-keti-aspi).
Beter op tijd dan te laat !

Enkele afspraken voor een tof chirojaar
- De Chiro begint om 14.00 uur en eindigt voor:
o de zwoebers en speelclub om 17.00 uur
o de rakwis en titos om 17.30 uur
o de ketis en aspis 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 krijgt het pas na de werking terug.
- Mogen we vragen dat iedereen vanaf de titos 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.

Modderen en vuile spelen
Modder- en vuile spelen zijn de favoriete spelletjes van vele leden. Wij zijn er ons sterk van bewust dat
dit niet elke week kan gebeuren en dat er dient rekening gehouden te worden met het tijdstip binnen
het jaar en de beschikbare reservekledij. Met de leidingsploeg bekijken we per afdeling hoe we
dergelijke activiteiten binnen ons activiteiten kunnen kaderen.

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 drankje of 5 keer 1 koekje + 1
drankje. Enkel kinderen die om medische redenen (allergie, diabetici, …) het aangeboden vieruurtje
niet mogen nuttigen, mogen hun eigen vieruurtje meebrengen. Gelieve de leiding hiervan op de hoogte
te brengen A.U.B.

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 18 oktober 2009 vanaf 13.30 uur tot 14.00 uur. Gelieve op voorhand te
betalen. Enkel voorafbetaalde bestellingen worden besteld en afgehaald door onze leiding.

Attest belastingsformulieren
Voor het jaar 2009 hoeft u bij ons geen aanvraag meer in te dienen voor een attest inzake uitgaven
voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar. Aan de hand van de ledenlijsten (= al wie
inschrijvingsgeld betaald heeft bij Chiro Stine Heule werkjaar 2008-2009) 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 (= op dat moment nog geen 12
jaar) maar niet meer voor het bivak (= wel al 12 jaar). Voor het eind van het jaar 2009 ontvangt u zeker
dit attest. Bij twijfel of onduidelijkheid kunt u steeds contact opnemen met de leiding of VB.

Teruggave ziekenfonds
Dit attest of bewijs dient u wel nog steeds zelf aan te vragen bij uw ziekenfonds. Pas dan kunnen wij het
formulier invullen. Een aan te raden tip: probeer zoveel mogelijk
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 (Stad Kortrijk) werd ontwikkeld om minder bedeelde
kinderen en jongeren gemakkelijker te laten deelnemen aan het jeugdwerk. Tegelijkertijd is de
speelbon ook een leuke cadeautip voor alle 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, de
leiding of VB.

Hieronder treft u de prijzen aan van chirokledij. Deze prijzen zijn gebaseerd op de website
www.debanier.be en zijn dus onder voorbehoud !! De dichtstbijzijnde Banier is deze te Roeselare,
Delaerestraat 16. Denk eraan, Chirokledij is “klean”! Kwaliteit, levendig, eerlijke handel,
aanvaardbare prijzen en geregeld een nieuw assortiment.
maten

prijs

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

€ 5,00
€ 6,00

€ 30,00
€ 33,00

Sweater (M.O. : We raden aan te wachten tot de NIEUWE sweaters beschikbaar zijn !)
6 tot 14
36 tot 48
sweater met geborduurde groepsnaam

€ 27,00
€ 29,00
+ € 1,00

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

€ 29,00
€ 29,00

Kousen
Sportkous rood, chirologo blauw – 30 tot 49
Sportkous blauw, chirologo rood –30 tot 49

€ 8,00
€ 8,00

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

Website Chiro Stine : www.chirostine.be
Groepsleiding : Eline SOENENS & Daan LIETAERT
Isabelle Gheysen
Vier Linden 24
8501 Heule
 056 / 32 06 48
 0497 / 24 52 64
e-mail: isabellegheysen@yahoo.com

Sien Esprit
Iepersestraat 33
8500 Kortrijk
 0497 / 27 85 89
e-mail: slunse5@hotmail.com

Ruben Pottie
Leeuwebekstraat 8
8501 Bissegem
 056 / 32 65 69
 0484 / 76 15 32
e-mail: rubainte@gmail.com
Siebert Denys
Bozestraat 133
8501 Heule
 056 / 37 02 57
0499 / 48 58 90
e-mail: siebertdenys@gmail.com

Anneleen Soenens
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056 / 35 68 00
 0486 / 97 10 33
e-mail: anneleensoenens@msn.com

Rüne Kerckhof
Koning Leopold II-laan 19
8501 Heule
 056 / 35 86 65
 0499 / 19 37 18
e-mail: rune_kerckhof@hotmail.com

ZWOEBERS

Sam Desimpelaere
Meidoorn 5
8501 Heule
 0495 / 92 56 38
e-mail : sam.greenday@gmail.com

SPEELCLUB

Pieter Esprit
René Declercqlaan 5
8501 Heule
 056 / 35 57 34
e-mail: pietr.esprit@hotmail.com

RAKWIS

Jan Flamant
Leeuwebekstraat 4
8501 Bissegem
 056 / 36 38 85
0496 / 61 93 63
e-mail: jan.flamant@hotmail.com

Emmeline Parmentier
Sint- Katharinastraat 39
8501 Heule
 056 / 35 48 44
 0484 / 49 86 28
e-mail:
emmelineparmentier@hotmail.com
Giovanni Breyne
Warande 1
8501 Heule
 0784 / 20 11 7
e-mail : breyne9@hotmail.com

Hanne Loosveld
Sint- Katharinastraat 44
8501 Heule
 056 / 35 84 80
 0472 / 52 53 87
e-mail: hanneketje_87@hotmail.com
Tessa Stockman
Steenstraat 161
8501 Heule
 0494 / 91 35 22
e-mail: tessastockman@hotmail.com

Melian Vancoillie
Oude Ieperseweg 51
8501 Heule
 0472 / 63 05 32
e-mail: melian_vancoillie@hotmail.com

Gust Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
 056 / 41 24 42
0471 / 02 53 08
e-mail: gust.lesage@hotmail.com

Eva Esprit
René Declercqlaan 5
8501 Heule
 056 / 35 57 34
 0473 / 51 23 26
e-mail: eva_sprietje@hotmail.com
Saïn Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
 056 / 37 22 31
 0472 / 44 74 97
e-mail: saaiiin@live.nl

Eline Soenens (groepsleiding)
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056 / 35 68 00
 0484 / 61 73 37
e-mail: elinesoenens@msn.com

TITOS

Emmelie Dupont
Heulebosstraat 21
8501 Heule
0498 / 26 99 77
e-mail: dupontemmelie@hotmail.com

KETIS

Jonathan Vancoillie
Heulsestraat 136
8501 Bissegem
 056 / 37 12 54
 0475 / 23 95 30
e-mail: jonathanvancoillie@hotmail.com

Jonas Cottyn
Hugo Verriestlaan 70
8560 Gullegem
0499 / 19 52 68
e-mail: jonascottyn@hotmail.com

Daan Lietaert (groepsleiding)
Najaarsweg 22
8520 Kuurne
 056 / 72 80 62
 0497 / 71 70 78
e-mail: lietaertdaan@gmail.com

Olorin Vancoillie
Oude Ieperseweg 51
8501 Heule
 0474 / 42 19 52
e-mail: olorinvancoillie@gmail.com

Hanne Deprez
Oude Ieperseweg 109
8501 Heule
 056 / 35 65 55
 0479 / 46 45 97
e-mail: hannedeprez@hotmail.com

ASPIS

Thomas Brulez
Kortrijksestraat 30
8501 Heule
 056 / 35 99 50
 0494 / 63 09 17
e-mail: brulinho@hotmail.com

Didier Huyghe
Mellestraat 237
8501 Heule
 0486 / 89 49 82
e-mail: didier.huyghe@fulladsl.be

Sammy Decoene
Mellestraat 221
8501 Heule
 056 / 32 93 07
 0493 / 54 45 92
e-mail: sammy.decoene@gmail.com
Jordy Logie
Waterhoek 20
8501 Heule
 056 / 35 27 78
 0499 / 20 76 27
e-mail: jordylogie@hotmail.com

VeeBee
PROOST


Henk Gevaert
Izegemsestraat 207
8501 Heule
 056 / 35 27 78
 0477 / 30 63 13

