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Nieuw werkjaar!

www.chirostine.be

Beste chiro-lovers, chiro-sympathisanten, chiro-leden en alle
andere al dan niet chiro-verbonden lezers!
We bieden jullie alweer een startflits bij dit begin van het
nieuwe werkjaar. Een flits boordevol leuke weetjes, toffe
afdelingsartikels en tal van amusante rubriekjes. We zijn alvast
goed uit de startblokken geschoten met tal van bekende en
ietwat minder bekende gezichten.
Maar een prachtige start volgt meestal na een droevig einde.
Eind vorig jaar moesten we helaas van 10 personen afscheid
nemen. Langs deze weg willen we Eline, Hanne D., Hanne L,
Thomas, Sammy, Isabelle, Emmeline, Tessa, Olorin, Jordy,
Emmeline en Didier dan ook nog eens bedanken voor hun inzet
en medewerking de voorbije jaren!
Maar zoals reeds vermeld horen bij uitwuivende handen ook
verwelkomende knuffels. We heten Tim, Ietse, Matthijs, Kevin
en Jonas dan ook van harte welkom !
Laat ons allen er een onvergetelijk chirojaar van maken!
Heel erg veel leesplezier,
groetjes de leiding !

Dag lieve Zwoebertjes

Haha, de super zwoebertjes! Alles goed met jullie? Hopelijk heb je al heel wat
genoten van de 1ste keren chiro. We kunnen jullie wel al zeggen dat wij ons
zeker amuseren met zo’n groep.
In dit boekje zal er heel wat verteld worden aan jullie. Wat nieuwtjes, leuke
spelletjes of andere leuke zaken. Dit boekje krijg je 4 keer per jaar, dus dit is
zeker en vast niet het laatste wat je van ons zult horen.
Dit jaar spelen wij niet alleen spelletjes maar gaan wij ook op weekend!! Joepie!!
Ja ja, ook de jongste afdeling mag genieten van 2 dagen spelletjes en plezier.
Laat je mama en je papa maar weten dat jullie weekend doorgaat op 18, 19 en
20 maart. We hopen natuurlijk dat iedereen kan mee gaan. Op het einde van het
jaar gaan wij dan ook nog eens op groot kamp voor 6 dagen, maar dat is wel
nog een eindje. We beloven jullie zeker al dat wij ons best zullen doen om er een
super leuk jaar van te maken! Voila dat was het een beetje, als er nog vragen
zijn van je mama of papa mogen zij dat gerust laten weten, want op de
achterkant van het boekje staan onze gegevens.
Tot volgende week zwoebers!
Ietse, Potje, Tim en Anneleen

Dag beste speelclubbertjes

=D

Jullie hebben ondertussen al zeker 1 werking meegedaan en jullie kennen
jullie leiding nu toch al een beetje. Dat hopen wij tenminste. Maar hier
nog een korte voorstelling:
Eva: de enigste leidster van de speelclub-bende. 20 jaar en studeert voor
juffrouw.
Gio(vanni): 1 van de 3 leiders, 20 jaar en studeert iets met bomen en
tuinen.
Kevin: de 2e leider, 18 jaar en studeert orthopedagogie.
Jan: de 3e en laatste leider, ook 20 jaar en studeert sport en beweging.
Ondertussen doen wij ons best om jullie ook allemaal te leren kennen,
maar jullie zijn dan wel met heel veel. Momenteel hebben we 39
verschillende speelclubbers geteld tijdens de eerste werkingen. Waw,
houden zo!!

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 chirowerkjaar 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. Een grote, actieve bende zoals jullie. Dat word een leuk jaar dat
we tegemoet gaan.
We gaan ons eens voorstellen hé :)
Als eerste hebben we Daan! En Daan is niet zomaar Daan, hij ook natuurlijk nog eens onze
hoofdleider. En zijn lievelingskleur is GROEN. Wat dacht je nu zelf?
Als tweede hebben we Rune. Veel van jullie kennen hem zeker en vast. Ofwel heb je hem al 3 jaar
ofwel heb je hem al 2 jaar. Maar iedereen is zo blij, dat ze dit jaar zeker Rune in hun groep willen.
Ook Rune zijn lievelingskleur is GROEN!
Als derde hebben we een meisje. Ja het enige meisje dat jullie hebben dit jaar. En dat is niemand
minder dan Saïn. Zij zal zeker haar vrouwtje staan bij haar 3 medeleiders. En als verrassing is haar
lievelingskleur ook GROEN!
En als laatste hebben we Matthijs. Hij begint aan zijn eerste jaar in de leiding, maar zag dit zeker
zitten bij jullie. Jullie kunnen al raden zeker wat zijn lievelingskleur is? Ja juist, GROEN!
Amai, jullie leiding hebben allemaal het zelfde 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. Boven onze brief voor jullie,
zie je zijn foto. En bij dit alles, hoe gaat het nog op school? Lukt het daar een beetje met dat
Frans? Dat is toch ook niet één van de gemakkelijkste talen hé?
Maar daar denken we eventjes niet aan!
Want 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, dag van de jongsten. Moeten we nog doorgaan Rakwi's?
Ja, ik hoor jullie gedachten al. WOUW, 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; Rune, Matthijs, Daan, Saïn & niet te vergeten Sjoepap.

Hellooow Titotonnen en titennen
Hier volgt het eerste van de nog vele komende berichten van jullie lieve leiding.
Voor degene die het dus nog niet wisten zijn: Seabird, Piere en Gustn jullie
nieuwe leiding.
Wij zullen in de mate van het mogelijke jullie een heel jaar entertainen.
Zo staat er jullie alvast een spetterend weekend, een nog spetterender kamp en
niet te vergeten, nog veel meer spetterendere zondagse werkingen te wachten.
Concrete data zullen nog volgen in de loop van het jaar.
We stellen ons als titoleiding toch nog graag even voor:
Siebert (alias Seabird)
Hij is niet alleen onze spetterende hoofdleider, maar ook jullie spetterende
titoleider. Buiten Chiro activiteiten waakt hij ook over jullie persoonlijke
veiligheid in de stedelijke zwembaden van Kortrijk.
In zijn vrije tijd studeert hij voor Bierbrouwer aan de KaHo Sint – Lieven.
Pieter (alias Piere)
Bij deze stellen we u graag onze enige echte Pieter voor.
Hij is dit jaar gepromoveerd tot spetterende Titoleider.
Hij studeert dit jaar voor Bachelor in de medische beeldvorming te Brussel.
Gust (alias Gustn)
Ook Gust wordt dit jaar jullie fantastische, spetterende leider.
Hij is ook meteen onze meest technische wonderboy.
Hij studeert dit jaar namelijk voor Bachelor in mechanisch ontwerp &
productietechnologie.
In zijn vrije tijd neemt hij ook nog graag eens zijn gitaar onder handen.

Siebert

Pieter

Gust

Voila dit was dan jullie eerste korte berichtje van ons.
Wij hebben ons reeds rotgeamuseerd tijdens de eerste werkingen, hopelijk jullie
ook.
Greatings: Seabird, Piere and Gustn

Heyhey,
Bij deze is het nieuwe chirowerkjaar terug begonnen. Opnieuw een jaar met
iedere zondagmiddag van 14u tot 18u niets anders dan plezier maken. Maar
niet alleen de zondagmiddag is speciaal dit jaar, er zijn zo nog een paar
activiteiten die je als Keti hebt. Je hebt 24u, Ketigewest, filmfestival,
carwash, voorkamp, ons eigen weekend, 2daagse, … en noem maar op.
Dus zeker genoeg redenen om iedere week naar de chiro te komen.
De chiro is misschien nog maar net begonnen, maar na die paar zondagen
die er al geweest zijn, zien wij het met de leiding meer dan 100% zitten. Bij
deze verwelkomen wij ook onze nieuwe leden, maar eigenlijk al de
Ketileden.
Kijk ook gerust af en toe eens op facebook, we hebben daar een pagina
aangemaakt “keti’s chiro stine”, waar er iedere week foto’s op gaan komen.
Veel te vertellen is er nog niet, en anders zou je de zondag niet meer komen
hé als we nu alles vertellen…
Dus bij deze nog een raadsel, de antwoorden gelieve voor woensdag 23u54
en 56sec door te mailen.
In een klooster met 100 paters worden 's morgens alle paters wakker en
gaan aan de ontbijttafel zitten. Plotseling springt er een dwerg op tafel die
zegt: "deze nacht heb ik op minstens één pater zijn hoofd een stip gezet.
Jullie kunnen allemaal elkaar zien zitten aan de ontbijttafel. Elke minuut ga
ik vragen of jullie al weten of je al dan niet een stip op je eigen hoofd hebt
(je mag niet naar je eigen hoofd kijken). Dit spel spelen we totdat iedereen
weet of die al dan niet een stip op zijn hoofd heeft, als je het weet dan sta je
recht en roep je "Ja" " Veronderstel dat de paters zeer intelligent zijn en dus
van zodra ze het kunnen weten, het ook zeggen. Veronderstel ook dat alle
paters een stip op hun hoofd gekregen hebben. Hoelang zal het duren
voordat hoeveel paters gaan rechtstaan en "ja" roepen?

Met vriendelijke groet,
Sam, Jonathan en Cottyn

Yellowh,
omdat het voor ouwe rotten zoals ons niet gemakkelijk is de geniale breinen van de
aspi’s te doorgronden en omdat het voor jullie een hele opgave is te begrijpen wat die
onnozelaars nu net willen zeggen, hebben we besloten gebruik te maken van de beste
uitvinding. (weliswaar na die van het dubbelgelaagd wc-papier): de toch wel vrij
(a)sociale netwerksite ‘FACEBOOK’.
Ruben Pottie en de wonderen van php $objDOM = new DOMDocument()
bazingaa ... ;
16 september . Reageren . Vind ik leuk

Melian Vancoillie Noob

16 september . Reageren . Vind ik leuk

Ruben Pottie hoor wie dat zegt, ik ben
niet diegene die dat hele dagen tegen
anderen ga moeten uitleggen ze.
16 september . Reageren . Vind ik leuk

Sien Esprit problemen met leerkrachten?
16 september . Reageren . Vind ik leuk

Ruben Pottie thank lord... om mij twee
vrouwen als medeleiding te bezorgen...

16 september . Reageren . Vind ik leuk

Valentine Roelens heeft een relatie met Elise bekaert &
Jamie Beernaert heeft een relatie met Annelore Denys
26 september . Reageren . Vind ik leuk

15 personen vinden dit leuk
Jamie Beernaert Euhnn r***play
26 september . Reageren . Vind ik leuk

Aapje Meuhn...

26 september . Reageren . Vind ik leuk

3 personen vinden Jamie vreemd
Aspileiding Midweek,24u,weekend,voorkamp,2daagse, statietje, statierock,
‘graspi’,VRIENDJESDAG!,en meer ‘geschifte’ activiteiten!
16 september . Reageren . Vind ik leuk

2 personen vinden dit leuk
Roger alle kindjes zijn welkom
17 september . Reageren . Vind ik leuk

Elio Unissons nous contre la séparation de
notre Belgique
17 september . Reageren . Vind ik leuk

Aspileiding hiermee hopen we jullie voldoende te hebben bijgebracht over wie we
zijn en hoe we onze zondagen zullen doorbrengen. Warm alvast jullie “kitt’n” en
spant u “bretellen”. want we gaan “der ne keer goe invliegen”. Bazingaaa..
16 september . Reageren . Vind ik leuk
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Woordzoeker
In de woordzoeker hiernaast staat al de leiding
en afdelingen kan jij ze allemaal terugvinden?
Giovanni
Sam
Sien
Daan
jonathan
jan
ietse
aspi
speelclub

jonas
eva
rune
ruben
melian
tim
matthijs
keti
rakwi

siebert
pieter
gust
anneleen
sain
jonas
kevin
tito
zwoeber

Breinbreker
Een boer heeft 8 weides die rond zijn erf liggen.
Hij heeft 40 koeien.
In iedere weide zitten 5 koeien.
Wanneer hij vanuit een raam van zijn erf kijkt ziet hij aan iedere zijde altijd precies 15 koeien.
De boer kan een goede deal sluiten en kan 16 koeien bijkopen, die hij dan ook koopt.
Hoe ga je de koeien herverdelen per weide als je weet dat de boer vanuit elk raam maximum 15
koeien wenst te zien staan en in elke weide minstens 1 koe moet staan?
Voor het antwoord mail naar melian_vancoillie@hotmail.com

Start ! Toost op de moed !
Er zijn zo van die krachtige woorden. Start bijvoorbeeld. Dan denk ik aan sporters bij het
begin van een wedstrijd. De spanning is enorm, de adrenaline stroomt. En dan ‘start’… de
ontlading.
Het woord start hoor je ook dikwijls op kamp. De leidsters en leiders hebben het spel net
mooi uitgelegd. Nog vragen ? Nee. Dan wordt er ‘start’ geroepen en de jongens en meisjes
schieten in actie.
Het werkjaar in de Chiro is weer begonnen. Met een start-dag. Volop actie, volop spanning,
adrenaline, ontlading en ontspanning. Om het even waarvoor je precies naar Chiro Stine
komt, laat het leuk blijven voor jezelf en voor anderen.
Want soms hoor je op kamp tijdens het spel ook onverwacht ‘stop’ roepen. Dan is er meestal
iets misgelopen: iemand heeft zich bezeerd of deed iets fout. Dan moet het spel stilgelegd
worden. En is de leute er meestal wat af.
Nu maak ik een hink-stapsprong om het spel op een hoger niveau te brengen. Laten we ons
even inbeelden hoe het moet zijn om het spel van de wereld te leiden. Je hebt het aan alle
mensen uitgelegd, ze denken het allemaal begrepen te hebben. En dan volgt de start….en
de chaos. Oei hier en ai daar, maar stoppen ? Nee hoor.
Soms denk ik dat God, de leider van de wereld, zich zo moet voelen. Hij heeft een mooi spel
bedacht voor de mensen, spannend en ontspannend. Iedereen mag meedoen. Iedereen
geeft de indruk dat het wel zal lukken. Maar als de start eenmaal gegeven werd en de
mensen het spel van hun leven begonnen zijn, dan is er hier en daar ferme miserie en kan
het spel blijkbaar nauwelijks stilgelegd worden, ook al roept God ‘stop’.
Dus hoop ik dat jullie na de start van het Chirowerkjaar ook af en toe stop zullen kunnen
zeggen. Omdat er niet altijd haast hoeft te zijn. Omdat het soms nodig is om even te
bezinnen hoe het beter verder moet. Omdat het best voor iedereen leuk blijft.
Laten we dus proberen goed op ons spel te letten. Iedereen is belangrijk, vooral wie wat
zwak is, klein is of wat uit de toon valt. Jezus, de stichter van de Chiro, had vooral oog voor
zo’n mensen. Probeer te worden zoals Hij. Stout en moedig.
Beste Jezus, help mij om een waardig lid te zijn van Jouw Chiro. Bedankt dat ik in de Chiro
mag meedoen met vele anderen. Geef ons kracht en moed om het voor iedereen leuk te
maken. Amen.
Toost op de moed !

Priester Henk

-het nieuwe werkjaar eindelijk van start gegaan is?
-wij met de leiding hier erg naar verlangd hebben?
-er vorig jaar 10 leidingsmensen uit de chiro geweest zijn?
- wij dit heel erg jammer vinden?
-we Hanne, Hanne, Emmeline, Isabelle, Eline, Tessa, Jordy, Sammy, Brulez
en Bolo wel zullen missen?
-er gelukkig ook 5 nieuwe leidingsmensen zijn?
-Potje, Tim, Ietse, Kevin en Matthijs dit heel erg goed gaan doen?
-Potje de broer is van aspileider Ruben?
-Tim de broer is van speelclubleider Jan?
- Matthijs de broer is van ketileider Jonathan?
- we naast nieuwe leiding ook nieuwe leden hebben?
- we dat superleuk vinden?
-we speciaal om al deze nieuwe leden en nieuwe leiding in ons heem te
krijgen aan het bijbouwen zijn?
-jullie dat waarschijnlijk al gezien hebben?
- de nieuwe lokalen normaal nog voor de winter af zullen zijn?
-het natuurlijk ook kan zijn dat daar enige vertraging zal op zitten?
-wij allemaal superblij zijn met deze nieuwe lokalen?
-er dit jaar 2 meisjes uit onze chiro hebben meegedaan aan de
tinekesfeesten?
- dit Lisa en Ietse waren?
-zij dit heel goed gedaan hebben?
- wij heel veel gesupporterd hebben voor hen?
-er in de volgende flits nog veel meer leuke weetjes zullen staan in verband
met jullie leiding en misschien ook wel over enkele leden?

DATUM

ACTIVITEIT

zondag 19 september 2010
zondag 10 oktober 2010

14.00: startdag Chirowerkjaar 2010-2011
14.00 uur: vriendjesdag: breng al je vriend(innet)jes mee

vrijdag 22 oktober 2010

dag van de jeugdbeweging

zondag 31 oktober 2010

13.30 uur: pasdag Chirokledij

Zondag 31 oktober 2010

14.00 uur :blaadjes verkoop indienen!!

zondag 7 november 2010

14.00 uur: Schaatsen

Zaterdag 27 november 2010

Nieuw nieuw :dia-avond + kaarting!
Binnenbrengen blaadjes pannenkoeken

zondag 5 december 2010

14.00 uur: Sint & Piet op bezoek bij Chiro Stine

zondag 19 december 2010

14.00 uur: Kerstevocatie

zondag 26 december 2010

GEEN CHIROWERKING:2e kerstdag

zondag 13 februari 2011

GEEN CHIROWERKING: kampverkenning leiding

25-27 februari 2011

Weekend speelclub

Zondag 13 maart 2011

Geen CHIROWERKING

18-20 maart 2011

zwoeberweekend

zaterdag 16 april 2011

Groepsfeest chiro stine!

zaterdag 17 april 2011

Eetfestijn chiro stine

zondag 24 april 2011

GEEN CHIROWERKING: Pasen

zondag 26 juni 2011

Laatste chirowerking

zaterdag 9 juli 2011

Daguitstap

zondag 17 juli 2011

Chiromis chiro Stine

donderdag 21 juli 2011

vertrek chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)

zondag 24 juli 2011

bezoekdag chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)

Zondag 31 juli 2011

Terugkomst chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)

23/07/2012 - 02/08/2012
01/08/2013 – 10/08/2013

chirokamp: ‘De Boseinder + De Kievit’ Neerpelt
Chirokamp: ‘Sint Aubertus’ Brasschaat

31/07/2015 - 10/08/2015

chirokamp: ‘De Driepaal’ Dilsen-Stokkem
(onder voorbehoud)

Op de koffie met… Thomas Brulez

Thomas Brulez, een bij iedereen zeer geliefde oudleider van Chiro Stine. Na 5 jaar trouwe dienst, en alle
fijne momenten die onze Chiro aan hem te danken
heeft gingen we hem een opzoeken om een babbeltje
te slaan over zijn Chirojaren.
Brulez, je bent deze zomer na 5 uit de Chiro gestapt.
Wat doe je nu zoal op zondag?
Brulez: Ik kan nu eens uitslapen de zondag van een ganse
werkweek.
Ik kan nu ook eens op mijn gemak weg gaan met vrienden. Ik ben vooral blij dat
ik niet meer zo gebonden zal zijn tijdens het weekend.
Wat is jou het meest bijgebleven na al die Chirojaren? Zowel als lid als
tijdens je leidingsjaren.
Brulez: Het is moeilijk om er zo één moment uit te kiezen. Ik heb er immers een
lange carrière opzitten in de Chiro. Ik ben er bij vanaf de zwoebers. Twee jaar
heb ik het voor bekeken gehouden, dit toen ik de leeftijd had om in de speelclub
te zitten. Vanaf de rakwi’s ben ik er dan opnieuw bijgekomen tot de aspi’s.
Daarna ben ik nog met veel plezier 5 jaar leiding geweest. Om er toch één
moment uit te kiezen dat me is bijgebleven moeten we terug gaan naar de
zomer van 2005. Toen zat ik in mijn laatste jaar bij de aspi’s en tijdens het bivak
kwamen we op het idee om ’s nachts de ketitent te verplaatsen terwijl men er
nog lag in te slapen. Na een dagje voorbereiding om alle piketten ongezien los te
maken, konden we rond 4u ’s morgens opstaan om de tent te verplaatsen. Als
bij wonder werd er niemand wakker. Toen de keti’s om 7u moesten opstaan was
het fantastisch om hun reactie te zien toen ze merkten dat het dak boven hun
hoofd verdwenen was. Tot op vandaag wordt er nog altijd gesproken over die
stoot. Als leiding, blijven de momenten in de leidingstent tijdens het bivak mij
nog steeds het meest bij. Je bent een volle dag actief bezig met je gasten en dan
kan je op je gemak bij de andere leiding zijn 's avonds. Altijd leuk ook om
iemand anders zijn verhalen te horen. En de momenten die er dan ontstonden.

Wat zal je zeker missen aan de Chiro?
Brulez: Het actief bezig zijn, je eens goed uitleven in een wild spel. Op kamp
vond ik het dan weer leuk om tijdens een warme avond mij buiten onder de
sterren te leggen en te luisteren naar muziek. Er zijn trouwens veel
leidingsmensen die dit wel eens deden om te relaxen na een zware kampdag.
Wat is jouw mooiste herinnering die je nooit uit je geheugen wil wissen?
Brulez: Toen ik bij de keti’s zat, zijn we met een uitwisselingsproject naar
Spanje gegaan. Ik vond dit een leuke ervaring. Hun structuur en aanpak was
helemaal nieuw voor ons, wat mij wel boeide. Zo zaten zij niet in
leeftijdsgroepen, maar iedereen in groepjes met verschillende leeftijden samen.
De momenten die we toen beleefd hebben in Spanje zijn om nooit te vergeten.
Vorig jaar als aspileider heb ik ook wel enkele onvergetelijke momenten beleefd,
zoals de voorbereiding voor ons weekend in Dinant en natuurlijk de afsluiter met
onder andere een quadparcours.
Andere herinneringen die me zullen bijblijven zijn de nachtelijke opgravingen
met de leiding op kamp de laatste 2 jaar. Vorig jaar hadden we op
kampverkenning in maart een schat begraven op de kampplaats. Toen we
opnieuw op de kampplaats waren in juli hebben we onze schat opnieuw
opgegraven. Na bijna 2 uur zoeken hebben we hem dan toch terug gevonden,
wat achteraf nog legendarische anekdotes heeft opgeleverd in de leidingstent.
Tijdens het kamp van deze zomer hebben we opnieuw een dergelijke opgraving
gedaan met enkele leidingsmannen.
Een laatste zaak die ik nooit zal vergeten is de appreciatie die je af en toe krijgt
van leden voor je geleverde werk. Het doet deugd om van hen te horen te
krijgen dat ze het leuk vonden en u willen bedanken. Ik kreeg dan op kamp
briefjes of als ik thuis was sms'jes van leden. Dat geeft een leuk gevoel.
En als laatste, wat wens je de mensen van Chiro Stine nog toe?
Brulez: Doe zo verder en laat Chiro Stine verder groeien. Ik hoop dat de lokalen
snel vernieuwd zullen zijn om de leden nog meer op hun wenken te bedienen..
Verder hoop ik dat jullie mij nooit zullen vergeten en een plaatsje zullen voorzien
bij het nieuwe heem om een standbeeld van mij te plaatsen.
Bedankt Thomas voor het interview en wees gerust, we zullen jou nooit
vergeten.

Matthijs en Saïn

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

ZWOEBERS

Jonas Pottie
Leeuwebekstraat 8
8501 Bissegem
 056 32 65 49
 0484 74 98 49
naseken@hotmail.com

Giovanni Breyne
Warande 1
8501 Heule
 0470 35 25 82
breyne9@hotmail.com

Tim Flamant
Leeuwebekstraat 4
8501 Bissegem
 056 36 38 85
 0499 10 67 79
flamanttim@hotmail.com

SPEELCLUB

Kevin Verlinde
Pastoriekouter 10
8501 Bissegem
0472 64 65 58
verlindeke01@hotmail.com

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

Saïn Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
 056 37 22 31
 0472 44 74 97
sainvandecaveye@hotmail.com

Ietse Tandt
Hemelweg 11
8501 Heule
 056 37 30 53
 0479 65 09 54
vrijevriendin@hotmail.com

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

Eva Esprit
René Declercqlaan 5
8501 Heule
 056 35 57 34
0473 51 23 26
eva_sprietje@hotmail.com

RAKWI’S

Matthijs Vancoillie
Heulsestraat 136
8501 Bissegem
 0496 93 86 28
matthijs_vancoillie@hotmail.com

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

TITO’S

Siebert Denys
(groepsleiding)
Bozestraat 133
8501 Heule
 056 37 02 57
0499 48 58 90
siebertdenys@gmail.com

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

Pieter Esprit
René Declercqlaan 5
8501 Heule
 056 35 57 34
pietr.esprit@hotmail.com

KETI’S

Jonathan Vancoillie
Heulsestraat 136
8501 Bissegem
 056 37 12 54
 0475 23 95 30

Jonas Cottyn
Hugo Verriestlaan 70
8560 Gullegem
0499 19 52 68
jonascottyn@hotmail.com

jonathanvancoillie@hotmail.com

Sam Desimpelaere
Meidoorn 5
8501 Heule
 0495 92 56 38
sam.greenday@gmail.com

Melian Vancoillie
Oude Ieperseweg 51
8501 Heule
 0472 63 05 32
melian_vancoillie@hotmail.com

ASPI’S

Ruben Pottie
Leeuwebekstraat 8
8501 Bissegem
 056 32 65 69
 0484 76 15 32
rubainte@gmail.com

Sien Esprit
Iepersestraat 33
8500 Kortrijk
 0497 27 85 89
slunse5@hotmail.com

