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Allerbeste chirokindertjes, ouders en sympathisanten.

We zijn alweer aan onze eindejaarsflits gekomen.
Weten jullie wat dat wil zeggen?
Ja?
Inderdaad, we zitten reeds in de helft van het werkjaar.
Talrijke leuke, spannende en inspannende chirowerkingen en -activiteiten
zijn voorbij.
Maar niet gevreesd, er volgen nog.
Volgende activiteiten hebben we voor jullie nog in petto:
de fuif (pas vanaf de keti’s), de dropping, het feestweekend en niet te
vergeten het KAMP.
Maaaaaaaaaar … voor we verder gaan met het chirowerkjaar hebben we
nog enkele andere leuke dingen te vieren, zoals de geboorte van het
kindeke Jezus en de jaarwisseling.
Ik hoor en zie jullie al dromen van de lekkere feestmaaltijden en de mooie
pakjes onder de kerstboom.
Dus zal ik jullie niet langer bezighouden.
Geniet maar van deze eindejaarflits (want zo is er maar

1 op een jaar).

Bij deze wenst de hele leidingsploeg jullie …

EEN ZALIGE KERST EN EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR!!!!!!!!
Groetjes, Dimphna en Jutta

Ik vraag me af wanneer Chiro Stine een kerstconcert zal organiseren.
In deze periode van het jaar voelen immers steeds meer verenigingen zich daartoe
geroepen. Het weke kerstgevoel drijft zelfs de hardste beleggingsclub tot het
organiseren van een kerstconcert waarbij de grote opbrengst dan geschonken wordt
aan een goed doel. In het geval van Stine zou het goede doel de eigen werking
kunnen zijn.
Neen, ik zie het niet gauw gebeuren (zo soft lijkt Stine me niet). Hoeft ook niet.
Er zijn meer dan kerstconcerten genoeg. Trouwens, bij Chiro Stine kunnen ze elke
zondag genieten van een kerstconcert. Want het eerste kerstconcert, wat was dat
denkt u? Toch geen verheven sonate? De eerste keelgeluiden van Jezuke in het
kribbeke leken meer op het doorsnee geween van een pasgeborene. Dàt was het
eerste kerstconcert. En dàt maken ze bij Stine zowat elke zondag mee: een kind dat
eens huilt, en dan wordt gesust door een vriendelijke zorgende leid(st)er die indien
nodig een liedje zingt. Als dat niet mooi is.
Alle aanwezige leden in de kerststal zijn dan meteen ook de stichters van de Chiro,
de vereniging die later naar Jezuke werd genoemd. Zou het toeval zijn dat deze
vereniging ook 2000 jaar later niet herbergt in luxehotels maar tevreden is met
primitieve staltoestanden? Geef de Chiro op kamp geen afgestofte logeerkamer.
Liever een tent waarin het waait en binnenregent. Een stal met schapen, os of ezel
mag ook. Jeshua bij de Zwoebers of de Tito’s, zie je het voor je? Ik wel. Jeshua, een
toffe rakker die ooit wel eens huilde. Of dacht je werkelijk dat Hij zo’n buitenaards
ventje was? Vergeet het.
Zelf heb ik het niet zo voor kerstconcerten, al moet ik er voor mijn job wel vaak
naartoe. Toch heb ik iets met concerten. Op 5 januari geven we de eerste
persconferentie voor het Jeshuafestival, een unieke concertdag begin juli, genoemd
naar Jezuke. Aan die concerten werkt trouwens ook Chiro Stine mee. En of ik daar
blij mee ben.
Beste meisjes en jongens van de Chiro, ik wens jullie een zalig kerstfeest en veel
leute in het nieuwe jaar.
Toost! Op het Chirokindje in de kribbe en de vele speelclubbers die Hem gevolgd
zijn.
Priester Henk

Hallo, hallo!!!!!!!!!!
Lieve zwoebertjes van ons! Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat alles
heel erg goed, hoor! We zijn superblij dat jullie zoveel naar de Chiro
komen! Elke zondag staat er een hele bende klaar om te spelen en soms
ook eens om onnozel te doen. Dat vinden wij heel erg goed! En de Sint
was daar vorige week ook heel blij mee, hoor!
Is hij bij jullie thuis ook gekomen? Wat hebben jullie allemaal gekregen?
Veel chocolade? En marsepein? Niet teveel daarvan snoepen hoor of je
krijgt buikpijn!
Zeg, hebben jullie nu ook toetsen op school? Goed je best doen hé, dan
heb je heel goede punten!
Wij hebben ook nog belangrijk nieuws voor jullie. Wie heeft er zin in een
heel weekend spelen, onnozel doen, laat gaan slapen, lekker eten, slapen
in een bed dat je nog niet kent naast je beste vriend of vriendin? Hebben
jullie daar zin in? Hopelijk wel! Wij zien dat alleszins goed zitten en dus
hebben we een ZWOEBERWEEKEND gepland! Als je mee wilt gaan,
moet je vragen aan je mama of je papa om het weekend van 28-29-30
april 2006 vrij te houden. De maandag erop is het 1 mei 2006 en hoeft
niemand naar school, dus kan je uitslapen.
Alles wat je verder nog moet weten, zullen we jullie later nog vertellen
hoor, anders worden jullie
vééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééél
te nieuwsgierig!!!
En nog een nieuwtje: jullie hebben waarschijnlijk wel al gezien dat jullie
leidsters veel foto’s nemen als er Chiro is. Als je die eens wilt zien, kan je
op internet gaan kijken! Op de site van onze Chiro www.chirostine.be
staan er wel wat, maar op http://nijntje.heulecity.be kan je er ook heel wat
vinden. Op de 1ste site kan je zelfs doorklikken naar een forum en eens
vertellen wat je van de chiro vindt! Op de 2de site kan je ook commentaar
posten bij de foto’s! Leuk hé?
Tot Chiro …
Jullie supertoffe, lieve, soms een beetje zotte, leidsters!

Dag speelhuppers!?!
Jaja, hier is hij weer … ONZE Kerstflits!!!!!!
Deze flits zit tussen de fantastische Sinterklaas en Kerstman.
Twee brave mannen die cadeautjes brengen en dat vinden jullie leuk héééé?
Jullie niet alleen hoor, ook jullie leiding vindt dat leuk.
Zeg, wisten jullie dat de Sint ons ook niet vergeten was? Hij zei tegen ons:
“Dag brave speelclubleiding. Ik zie dat jullie samen met de speelclub veel leuke
spelletjes spelen. Iedere speelclubber is enorm tevreden en jullie, leiding, keren ook
iedere keer blij terug naar huis of naar jullie kot. Daarom breng ik nog een cadeautje
mee. MAAR … jullie moeten eerst 3 dingen doen:
1) Zing 4 Sinterklaasliedjes; 2) Hanne, Dimphna en Isabelle, jullie moeten elk een
zoentje geven aan zwarte Piet; 3) Jorki, jij moet een zoentje geven aan zwarte Miet.”
Wij hebben dit uiteraard gedaan en we moesten ons dan ook nog wassen van
Sinterklaas omdat we alle vier zo vuil waren.
Na de Sint te hebben uitgezwaaid, kuisten wij ons speelclublokaal op want zwarte
Piet en Miet hadden het vol gestrooid met picknicken.
Nu de Sinttijd voorbij is, moeten jullie en ook jullie leiding studeren en dat is minder
leuk hééé? Het is maar eventjes op ons tandvlees bijten en dan mogen jullie weer
cadeautjes uitpakken van onder de kerstboom. Op oudejaarsavond mogen jullie weer
eens luid tellen van 10 tot 0 want het jaar 2005 loopt bijna op zijn einde.
Na de kerstvakantie staat er natuurlijk het een en ander op ons programma zoals:
onze pannenkoekenverkoop, ons speelclubweekend (17,18 en 19 maart 2006 – waar
naartoe verklappen we na de vakantie), ons groepsfeest en ons lekker hespenspit.
Indien jullie de leiding missen in de vakantie of je zit je hopeloos te vervelen, kan je
hen altijd een briefje of kaartje schrijven en krijg je er zeker eentje terug.
Zo, we zijn weer gekomen aan het einde van dit speelclubflitsartikel en ook bijna aan
het eind van het jaar.
Dus … HOHOHOHOHOHO … vrolijk kerstfeest!!!!!

&
… 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, een gelukkig en gezond nieuwjaar!!!!!
Van jullie mega, super, fantastische cool en knappe, gele speelclubleiding!!!!!
Dimphna, Hanne, Isabelle en
natuurlijk als laatstes zeker niet te vergeten: jullie eigen, enige, sterke en knappe
leider →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ yellow jorki.

How how how …rakwi’s!!!
De Sint is nog maar net het land uit of hier zijn we al
met onze kerstflits.
Wat houdt dat in?????
► Dat de proeven voor de deur staan.
► Dat jullie flink moeten studeren zodat we fier
kunnen zijn op jullie.
► Dat jullie de zondagnamiddag naar de Chiro
moeten komen voor jullie ontspanning (da wil
nie zeggen dat jullie de boel moeten afbreken!).
Wij wensen jullie:
► Goeie proeven en een enorm deugddoende
kerstvakantie.
► Een vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar.
Ook voor jullie ouders.
We hopen dat jullie in 2006 even braaf zullen zijn.
We geven natuurlijk ook een kerst- en
nieuwjaarsfeestje waarop jullie uitgebreid jullie
danstechnieken kunnen showen.
Gelieve dan ook wat eigen muziek mee te brengen.
Maar we zeggen het nog wel even op voorhand.
Groetjes, de leiding.

Hoi, aan de tito’s
Hoe gaat het met jullie?
Hopelijk ben je na jullie bangelijke avonturen in de chiro niet teveel in contact gekomen met de
zak van de sint. Als jullie aan zijn wraak ontsnapd zijn, is er nu nog steeds de kerstman die jullie
kan komen pesten.
Nu, zo triestig is het nog niet gestelt met de titos, ze kunnen al een formatie opbouwen op een
snelle en efficiënte manier en ze hebben hun training op het oefengebied op de grens van Heule –
Sente er al opzitten. Ze hebben krootje genotsknobbel een ware plaats in het chiroleven gegeven,
jaja, leg dit maar eens uit aan jullie vragenstellende ouders…
Hierop volgt in teken van jullie legertraining natuurlijk de verschrikkelijke aartsgevaarlijke
training n° 85 AC –L. Wat dat is… ge zult er alleszins niet goed van zijn.
Hiernaast kunnen we ook vermelden dat de leiding voor een zware taak staat de volgende weken.
De Heksamens. Uuuuuuuuw evil bweeeeeeeeeeeh.
Omdat wij dus veel moeten studeren vraag ik aan jullie van ons een beedje te helpen:
Leer tegen volgende week dit lietje vanbuiten:
Pasen
Uw trouw
staat om mij heen
gelijk een muur
waarin geen bres te slaan valt
Uw liefde
loopt ontafgebroken wacht
zo zal ik in U
meer dan overwinnaar wezen
in U
die vandaag voorgoed
de dood ontkracht
O. Kruythof
Joepie, het past in de lijn van al de feesten dezer dagen, ‘t is wel een beetje het verkeerde feest,
maar jullie motivatie zal er niet aan ontbreken! (en dienen O. Kruythof moedt je ook erbij
vanbuiten leren hé)
Dus: opdracht leer dit zo snel mogelijk vanbuiten.
Ter nagedachtenis aan krootje genotsknobbel, tegenwoordig vortend op een kast in de chiro,
ViSsEr, mAnUeLa, PiMoN, TtKlaai
PRIJSVRAAG: zoek de d- of t-fouten!

Ge zijt een bende kiekens …
Met deze zin sprak Joost, in een ver vervlogen tijd, Louis (of was het
Visser, hoe dan ook, een echt kwajongen) aan.
We waren nog jong, erger zelfs, we waren nog maar Keti.
Met hoongelach negeerden we deze wijze VB-opmerking.
De ware betekenis van deze zin zou pas vele jaren later tot ons
doordringen.
Die vele jaren zijn verstreken en zie hier: we hebben de code ontcijferd !
Joost blijkt nu een ware toekomstvoorspeller te zijn want ons aspileger is
2 leden rijker.
Wij stellen ze even aan u voor: Ferdinand en Jos: 2 echte raskippen!!
Ferdinand :

Jos :

* 3 jaar
* vrijgezel
* hobby’s:
- zich
verschuilen in
het riet
- Shakespeare
* avonturier:
waagde zich als
eerste aan een
ware
ontsnappingspoging uit het
kippenhok

* 2jaar
6 maanden
* weduwenaar
* rustige
levensgenieter
* ijdeltuit:
verzorgt z’n
veren als geen
ander in de
hoop Ferdinand
te versieren

Jaja, we zijn nu met de volle 9!!!!!!!!!
Wenst u Ferdinand of Jos een bezoekje te brengen?
Aarzel niet!
Beiden zijn woonachtig in de Gullegemsesteenweg 199, Bissegem.
Gelieve ons vooraf van uw bezoek te vergewissen op het nummer
0497/77.64.98
Groetjes,
Jutta en Bolo

We zien jullie zo gaarne, daarom dit bericht. Wij voelen dat het einde nadert,
‘t zal weer pijn doen, de wereld is weeral een jaartje ouder. Jullie zullen wel blij
zijn met al jullie cadeautjes maar dat is gewoon bedoeld om jullie te paaien.
En der zullen weer een heleboel goeie voornemens zijn die jullie waarschijnlijk
wééral niet zullen waarmaken. Foei foei foei !!!
Misschien kunnen jullie daar dit jaar verandering in brengen, zoals:
•
•
•

Verstand op nul zetten
Toon (een klein tito’tje) wat minder aanbidden!!!!!!!!!
(vooral Tessa!)
Steeds actief en present zijn als het chiro is!

Niet dat jullie dit laatste niet doen, maar alles kan beter. Wij hebben nu eenmaal hoge verwachtingen hé en wij
willen jullie nu eenmaal niet kwijt. In de week denken we al de hele tijd aan jullie (gemeend!!!). Daarom zijn onze
activiteiten ook zo geschift. Moesten jullie maar met 4 zijn, zou dat nooit lukken !!!
Met hoe meer jullie zijn, hoe cooler en geskifter we het kunnen maken. Breng dus
maar al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee (vriendjesdag 2, vriendjesdag 3, …,
vriendjesdag oneindig) knipoog naar Vicky en Jolien.










Wij hebben dan ook tal van leuke activiteiten voor Chiro- en andere mensen.
Driekoningen zingen: zondag 8 januari 2006 (verkleed zijn!!!)
Ketiweekend: 10-11-12 februari 2006
Filmfestival: zaterdag 4 maart 2006
Fuif: zaterdag 11 maart 2006
Karaoke: vrijdag 7 april 2006
24uren, groepsfeest + hespenspit: zaterdag 8 en zondag 9 april 2006
Start voorkamp: vrijdag 28 juli 2006
Nog effen melden dat onze aanvraag voor buitenlands kamp nog steeds in
behandeling is en dat we vol verwachting uitkijken naar een antwoord…

We willen jullie natuurlijk heel vele kerstgroetjes toewensen (dit is de KERSTflits, voor de
mensen die het nu nog niet doorhadden) en veel succes met de verdikkingscursussen van de
feestdagen tot jullie allemaal vetkwabben worden met al die snoeperijen.
Wij zullen ook een paar goede voornemens maken voor het nieuwe jaar:

•
•
•

Brecht zal stoppen met roken OF een kettingroker worden. Moehahahahahahahahaha!
Stefanie zal van de zachte-drugs blijven OF switchen naar Hard drugs. Moehahahaha!
Sammy zal voortaan nuchter naar de chiro komen OF toch niet! Moehahahaha!
Tis al.
Oh ja, tes just gulder e ook nog examens zekers????????????????????? Hihihihi…

☺

Kerstwens in 65 talen
AFRIKAANS: GESEENDE KERFEES EN 'N GELUKKIGE NUWE JAAR
ALBANEES: GËZUAR KRISHLINDJET VITIN E RI!
APACHE (WESTERN): GOZHQQ KESHMISH
ARABISCH: I'D MIILAD SAID OUS SANA SAIDA
ARMEENS: SHENORAAVOR NOR DARI YEV SOORP JANUNT
BASKISCH: ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
BRETONS: NEDELEG LAOUEN NA BLOAV EZH MAT
BULGARAARS: CHESTITA KOLEDA I SHTASTLIVA NOVA GODINA
CATALAANS: BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!
CORSICAANS: BON NATALE E BON CAPU D' ANNU
CREOLE/SEYCHELLES: BONN E EREZ ANE
DEENS: GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
DUITS: FROEHLICHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!
EGYPTISCH: COLO SANA WINTOM TIEBEEN
ENGELS: MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
ESPERANTO: GAJAN KRISTNASKON & BONAN NOVJARON
FINS: HYVÄÄ JOULUA OR HAUSKAA JOULUA: 0NNELLISTA UUTTA VUOTTA
FRANS: JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
FRIES: NOFLIKE KRYSTDAGEN EN IN PROTTE LOK EN SEINE YN IT NIJE JIER!
GEORGISCH: GILOTSAVT KRIST'ES SHOBAS & GILOSAVT AKHAL TS'ELS
GRIEKS: KALA CHRISTOUGENNA KI'EFTIHISMENOS O KENOURIOS CHRONOS
GROENLANDS: JUULLIMI UKIORTAASSAMILU PILLUARIT
HAWAIIAANS: MELE KALIKIMAKA & HAUOLI MAKAHIKI HOU
HEBREEUWS: MO'ADIM LESIMKHA. SHANAH TOVA
HONGAARS: KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET!
IERS: NOLLAIG SHONA DHUIT
IJSLANDS: GLEÐILEG JÓL OG FARSAELT KOMANDI ÁR!
INDONESISCH: SELAMAT HARI NATAL & SELAMAT TAHUN BARU
IRAKEES: IDAH SAIDAN WA SANAH JADIDAH
ITALIAANS: BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
JAPANS: SHINNEN OMEDETO. KURISUMASU OMEDETO
JAVAANS: SUGENG NATAL LAN WARSA ENGGAL
KOERDISCH: SEVA PIROZ SAHIBE U SERSALA TE PIROZ BE
KOREAANS: SUNG TAN CHUK HA
KROATISCH: SRETAN BOZIC
LATIJN: PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS
LETS: PRIECI'GUS ZIEMSVE'TKUS UN LAIMI'GU JAUNO GADU!
LIBANEES: MILAD SAEED WA SANAA MUBARAKAH
LITOUWS: LINKSMU KALEDU IR LAIMINGU NAUJU METU
LUXEMBURGS: SCHÉI KRËSCHTDEEG AN E SCHÉINT NÉI JOER

Kerstwens in 65 talen

(vervolg)

MACEDONISCH: SREKAN BOZIK I NOVA GODINA
MALEIS: SELAMAT HARI NATAL
MONEGASKISCH: FESTUSU NATALE E BONA ANA NOEVA
MONGOOLS: ZUL SARYN BOLON SHINE ONY MEND DEVSHUULYE
NEDERLANDS: PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
NEPALEES: KRIST YESU KO SHUVA JANMA UTSAV KO UPALAXHMA HARDIK SHUVA & NAYA
BARSA KO HARKIK SHUVAKAMANA
NOORS/NYNORSK: EG YNSKJER HERMED DYKK ALLE EIN GOD JUL OG GODT NYTTÅR
NOORS/BOKMÅL: GOD JUL OG GODT NYTTÅR
OEKRAÏENS: VESELOHO VAM RIZDVA I SHCHASTLYVOHO NOVOHO ROKU!
POOLS: WESOLYCH SWIAT I SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU.
PORTUGEES: BOAS FESTAS E UM FELIZ ANO NOVO
RUSSISCH: POZDREVLYAYU S PRAZDNIKOM ROZHDESTVA I S NOVIM GODOM
SERVISCH: SRETAN BOZIC. VESELA NOVA GODINE
SICILIAANS: BON NATALI E PROSPERU ANNU NOVU!
SLOVEENS: VESELE BOZICNE PRAZNIKE IN SRECNO NOVO LETO
SLOWAAKS: VESELE VIANOCE A STASTNY NOVY ROK
SOEDANEES: WILUJENG NATAL SARENG WARSA ENGGAL
SPAANS: FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVOTSJECHISCH: PREJEME VAM VESELE
VANOCE A STASTNY NOVY ROK
TURKS: NOELINIZ VE YENI YILINIZ KUTLU OLSUN
VIETNAMEES: CHUC MUNG GIANG SINH: CHUC MUNG TAN NIEN
VLAAMS: ZALIG KERSTFEEST EN GELUKKIG NIEUW JAAR
WELSH: NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
WITRUSSISCH: WINSHUYU SA SVYATKAMI I Z NOVYM GODAM!
ZULU: SINIFESELA UKHISIMUSI OMUHLE NONYAKA OMUSHA ONEMPUMELELO
ZWEEDS: GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Waarde chiroleden.
Wegens een gebrekkig aantal inzendingen voor de achterklap, kan ik van de achterklap geen
gebruik maken om boodschappen door te geven aan anderen.
Maar geen nood! Een achterklapredacteur van mijn kaliber heeft altijd een plan B achter de hand.
Waarom eens geen muzikaal stukje in de Flits?
Enkele weken terug klaagde een aspi (lees: Jody M.) er nog over op het chiroforum
( zie www.chirostine.be) en ziehier een oplossing.
De wintermaanden zijn terug in het land en welke familie zit dan niet graag gezellig rond de open
haard met een lekker glaasje wijn. De papa met de gitaar in de hand en vrouw en kinderen die
gezellig zitten mee te zingen op de hemelse akkoorden die de vader à la Gabriel Rios uit zijn
polsen swingt. En natuurlijk op de achtergrond een gezellige kerstboom met een lading
kerstgeschenkjes onder. En dat terwijl de inwoners van Afrika ( lees: Afrikanen) nu in de koude
leven zonder cadeautjes voor de feestdagen.
Daarom is het jaarthema van de chiro dan ook ‘Verdraai de wereld’. En rond dat thema is er een
lied geschreven, gezongen door Ronny Mosuse, bij mijn weten ook een ex-Afrikaan.
Hieronder de tekst om lekker mee te zingen terwijl je papa op zijn gitaar tokkelt.
Als we kijken uit het raam van een of ander ruimtetuig
valt het op hoe oost en west niet echt verschillen... van noord of zuid.
Want het blijft een ronde wereld... hoe je ‘t ook beschouwt,
gezien vanuit de Kempen of vanuit het regenwoud.
Refrein:
Noord of zuid
De wereld draait rond
Noord of zuid
(De wereld draait rond)... (X2)
Als we nu eens konden draaien aan die prachtige planeet
om noord en zuid te wisselen, oost en west natuurlijk evenzeer.
Want het blijft een ronde wereld... hoe je ‘t ook beziet,
van in het verre Kongo of van ‘t Vlaamse grondgebied...
Refrein
Tussenstuk:
En nu draai!
Verdraai...
Draai, draai, draai, draai, draai!
Draai, draai, draai…
verdraai...
noord en zuid…
Refrein

Voila, als dat niet mooi was. Hopelijk is die bewuste aspi nu een beetje tevreden en aan allen wens
ik goede feestdagen toe! En denk ook eens aan de minderbedeelden in de wereld op deze dagen!
Uw achterklapredacteur

֠ Wisten jullie al …?
֠ dat jullie bij de weetjesrubriek aanbeland zijn?
֠ dat dit de Kerstflits is?
֠ dat we iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar wensen
vanwege de hele leidingsploeg en de vb’s?
֠ dat wij daarbij zeker de eerste zijn die jullie dit wensen dit jaar?
֠ dat Chiro Stine een eigen chirosite heeft (www.chirostine.be)?
֠ dat wij ook een chiroforum hebben waar je leuke berichten kan plaatsen voor
je leuke chirovriendjes?
֠ dat je via de chirosite op het forum geraakt?
֠ dat het voor de moment buiten heel koud is?
֠ dat dit in feite heel normaal is voor de tijd van het jaar?
֠ dat het koude weer wel zijn charmes heeft?
֠ dat het dit vooral heeft als je lekker binnen in de warmte bij de kachel zit?
֠ dat de zwoebers kunnen breakdancen?
֠ dat de zwoebers, verkleed voor Halloween, in Kerk en Leven hebben gestaan?
֠ dat de speelclub dit jaar wel heel uitgebreid is?
֠ dat de rakwi’s getraind worden door hun leiding (vooral in het pompen)?
֠ dat de tito’s fantastisch formatie kunnen doen?
֠ dat de tito’s een mascotte hebben (een heel grote wortel die Krootje heet)?
֠ dat sommige tito’s kunnen vliegen (en vooral met banden)?
֠ dat de keti’s dit jaar ook met massaal veel zijn?
֠ dat de aspi’s dit jaar met massaal weinig zijn?
֠ dat de chocoladekaarting van de aspi’s een groot succes was?
֠ dat de aspi’s geld inzamelen om een uitwisselingsproject te doen met Malta?
֠ dat we met de hele Chiro zijn gaan zwemmen in Zwevegem?
֠ dat dit een heel leuke activiteit was?
֠ dat ‘the onslows’ (die een spetterend debuut gemaakt hebben op het kampvuur)
weer samen zijn en veel machtige optredens zullen geven?
֠ dat we al bijna aan het einde van de weetjesrubriek komen?
֠ dat jullie dit dan weer moeten missen tot de Paasflits?
֠ dat we eerst maar zullen genieten van de Kerstflits?
֠ dat ik jullie allemaal nog veel leesplezier in de flits wens?
֠ dat ik jullie nu met rust laat? DAAAAAAAAAAAAAAG!

Lieve quizers
quizers
Even dreigde een groot probleem alles
alles in het honderd te doen lopen.
Mijne
Mijne kodak werkte nie meer.
De pielen waren nochtans juist opgeladen!
Een tragedie was in de maak.
Dit kon ik jullie echt niet maken!
Gelukkig heb ik dit technisch probleempje in extremis
extremis weten op te lossen.
Jullie quizmaster denkt aan jullie
jullie … denken jullie aan hem ?
Doe dan zeker mee met de 2de ronde !
De bekendmaking van de prijs die Sammy vorig jaar kreeg, liet niemand onberoerd.
(Sammy was de winnaar vorig jaar, ik krijg 2 eurocent
eurocent van em iedere keer dak ’t herhaal)
Het aantal deelnemers vandejaar
vandejaar heeft ongekende hoogtes bereikt !
Veel meer dan Brulez
Brulez z’n achterklappinge, ghehehe.
De meeste hebben de foto’s
foto’s ook correct geraden.
Goed zo, jullie kennen jullie chiro en blijven dus ook in de race !
‘K gaat nu wel wa moeilijker maken.
Per slot van rekening kan niet jan en alleman in aanmerking komen om
om de nieuwe laureaat te
worden.
Ik wil de echte diedie-hards in de top 3 terugvinden.
Hier zijn ze dan …

herkend
Heb je ze herk
end ?
Stuur de antwoorden als de bliksem op naar olorinvancoillie@hotmail.com.
Het is fijn wanneer jullie een foto tot de vervaldatum van de kruimels bruin brood op de grond
kunnen ontleden
ontleden.
tleden.
Maar denk eraan
eraan : ’t is vooral de snelheid die telt.
Groetjes,
Uw quizmaster.

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT
Beste ouders, sympathisanten, leden en andere chirofanaten!
Zoals u weet, kunnen wij niet zonder u en daarom doen wij een beroep op jullie!

1. Sinds dit werkjaar heeft onze Chirosite www.chirostine.be een pracht van een
forum! Je kan er via de site op geraken, maar ook via
http://chirostine.heulecity.be . Aarzel niet en ga u registreren! Alle
levensnoodzakelijke info wordt, naast deze flits, ook nog eens op onze site en
op het forum gezet. Daarnaast kunt u er ook gemakkelijk vragen stellen aan de
leiding, tips of suggesties geven en uw zegje doen over onze Chirowerking!

2. Chiro draait om kinderen en jongeren. En iedereen weet dat kinderen graag
knutselen. Jarenlang werden wij door spontane ouders ten overvloed
bevoorraad met wc-rolletjes en yoghurtpotjes. En nu zijn we door die o zo
handige voorraad heen. Ziet u het zitten om uw yoghurt-/pudding- of
chocomoussepotjes en dergelijke af te wassen en mee te geven aan uw kind,
dan zouden wij u erg dankbaar zijn! Is het laatste blaadje van het wc-rolletje
alweer in zicht, vloek dan niet, maar bezorg het ons!
(Het rolletje welteverstaan, het laatste blaadje mag u zelf nog gebruiken)
Chiro Stine zal u lonen!

3. Het staat al langer op onze kalender en misschien (we hopen het van harte)

ook wel op de uwe: 5 maart 2006: onze jaarlijkse ouderwerking! Die zondag
laat de gehele leiding hun dierbare leden over aan uw creativiteit! Wie
nostalgisch terugdenkt aan zijn eigen chirojaren en die herinneringen graag
nog eens een namiddag lang wil herbeleven, hoeft slechts een seintje te geven
aan Annelies (gheysenannelies@hotmail.com of 0472/922200) om bij
zwoebers, speelclub of rakwi's te staan of aan Stefanie
(stefanie_gheysen@hotmail.com of 0476/404775), om bij de tito's, keti's of
aspi's te staan. U mag ook een berichtje achterlaten op ons nieuwe forum bij
het onderwerp Ouders. Hoe eerder, hoe beter. Uiteraard wordt er nog een
vergadering belegd (datum volgt) waar u kan afspreken met uw medeleidingvoor-een-dag. Mocht u nog andere vragen hebben: Annelies, Stefanie en het
forum staan ter uwer beschikking.

DATUM
zondag 18 december 2005
zondag 25 december 2005
zondag 1 januari 2006
zondag 8 januari 2006
zondag 29 januari 2006
zondag 5 februari 2005
10-11-12 februari 2006
zondag 12 februari 2005
zondag 19 februari 2005
zondag 26 februari 2006
zaterdag 4 maart 2006
zondag 5 maart 2006
zaterdag 11 maart 2006
zondag 12 maart 2006
17-18-19 maart 2006
31 maart-1-2 april 2006
Vrijdag 7 april 2006
zaterdag 8 april 2006
zondag 9 april 2006
zondag 23 april 2006
28-29-30 april 2006
vrijdag 5 mei 2006
zondag 7 mei 2006
zondag 28 mei 2006
zondag 2 juli 2006
woensdag 5 juli 2006
zaterdag 22 juli 2006
zondag 23 juli 2006
vrijdag 28 juli 2006
maandag 31 juli 2006
woensdag10 augustus 2006
zaterdag 5 augustus 2006

ACTIVITEIT
14.00 uur: Kerstfeestje / FLITS – kerst & nieuwjaar
geen chirowerking
geen chirowerking
driekoningen zingen keti’s
uitdelen blaadjes pannenkoekenverkoop
reclame pannenkoekenverkoop
ketiweekend
reclame pannenkoekenverkoop
binnenbrengen blaadjes pannenkoekenverkoop
14.00 uur: pannenkoekenuitdeling
filmfestival keti’s
14.00 uur: ouderwerking
fuif
GEEN CHIROWERKING (fuif)
speelclubweekend
kampverkenning leiding / geen chirowerking
karaoke keti’s
groepsfeest
hespenspit
FLITS – pasen
zwoeberweekend
dropping (organisatie: OOLD – oud oud leiding)
GEEN CHIROWERKING (Meizondag Heule)
wandeling Kluisbergen
laatste zondagnamiddagwerking / FLITS – einde werkjaar
JESHUA-festival
daguitstap - eindspektakel
chiromis
voorkamp Berkenheem Herselt: keti’s & aspi’s

01/08 – 11/08 2007
21/07 – 31/07 2008
of 01/08 – 11/08 2008
21/07 – 31/07 2009

chirokamp: Nachtegaal Opglabeek
chirokamp: De Melkweg Bree-Opitter (onder voorbehoud)
of: Clootshof Bocholt (onder voorbehoud)
chirokamp: Pexhof 1 Meeuwen-Gruitrode (onder voorbehoud)

chirokamp Berkenheem Herselt
bezoekdag chirokamp Berkenheem Herselt

Al overgeschreven in uw agenda? Nee?
Neem dan vlug dat ding en een schrijfstok ter hand om dat nu meteen subiet onmiddellijk te doen!
Wij, de leiding, hopen u alleszins op onze activiteiten te kunnen verwelkomen!
Tot Chiro,
de leiding.

Kerstspelletjes
Kerstbal leggen niemand zeggen:
Iedereen kent de zakdoek versie van het spelletje. Nu gebruik je een Kerstbal. Denk
erom: gebruik een plastic kerstbal!

Een voelspel:
Verzamel verschillende spulletjes die met kerst te maken hebben. Denk aan:
kerstbal, engeltje, piek, dennentakje, klein boompje, belletje, stukje slinger,
kaarsje, klein cadeautje, kransje en een ster. Stop al deze spulletjes in een zak. Laat
de kinderen in een kring zitten. De zak gaat rond terwijl er een Kerstliedje wordt
gezongen. Is het liedje afgelopen? Dan mag het kind die dan de zak vast heeft er een
hand in steken en een voorwerp uitkiezen. Dit voorwerp blijft in de zak en wordt
omschreven. Het kind mag zelf ook niet kijken maar alleen maar vertellen wat er
wordt gevoeld. De kinderen mogen dan raden. Na een aantal keren wordt er gekeken.
Is het goed geraden?

Rendier tikkertje:
Hiervoor heb je nodig: een rode neus, een kerstmanmuts en een belletje. Eén kind is
de tikker, dit is Rudolph, het rendier met de rode neus. Het kind krijgt de rode neus
op. De andere kinderen zijn rendieren. Wanneer een rendier getikt is, gaat deze naar
de kerstman. Het rendier geeft de Kerstman een poot. Dan is het rendier weer vrij.
De Kerstman heeft de muts op en een belletje in de hand. De Kerstman loopt ook
door de zaal. Een getikt rendier moet dus goed kijken en luisteren om de Kerstman te
vinden. De kerstman telt ieder rendier dat hem een poot heeft gegeven. Na een
tijdje stop je het spel en vraag je aan de kerstman hoeveel poten hij heeft geschud.
Dan wordt er een nieuwe Kerstman en tikker aangewezen. Tel als het kan even mee
met de Kerstman om verkeerde tellingen even te voorkomen.

Zin in wat knutselwerk
tijdens de kerstvakantie?
Dringend wat
tafelversiering nodig voor
de kersttafel?
Louter uitvoeren omdat je
dat heel graag doet?
Geen nood!
Met de tips hiernaast kun
je je zeker amuseren.
Probeer maar eens!
Tot kerstman!!!!!

www.chirostine.tk

SPEELCLUB

ZWOEBERS

WEBSITE CHIRO STINE HEULE:
GROEPSLEIDING: Dimphna BALIGANT & Jutta BEHEYDT
GHEYSEN Annelies
Vier Linden 24
8501 Heule
 056/32.06.48
 0472/92.22.00
e-mail: gheysenannelies@hotmail.com
SOENENS Eline
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0484/61.73.37
e-mail: elinesoenens@msn.com
BALIGANT Dimphna
Vierschaarhof 8
8531 Bavikhove


 0499/61.52.02

e-mail: dimphnatje@hotmail.com
GHEYSEN Isabelle
Vier Linden 24
8501 Heule
 056/32.06.48

DEPREZ Hanne
Oude Ieperseweg 109
8501 Heule
 056/35.65.55
 0479/46.45.97
e-mail: hannedeprez@hotmail.com

e-mail: isabellegheysen@yahoo.com

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

BRULEZ Thomas
Kortrijksestraat 30
8501 Heule
 056/35.99.50
 0494/63.09.17
e-mail: brulinho@hotmail.com

DEJONCKHEERE Lobke
Wittestraat 34
8501 Heule
 056/35.70.94
 0474/67.37.03
e-mail: lobkedejonckheere@hotmail.com



RAKWI’s

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

LANGOUCHE Philippe
A. Rodenbachlaan 64
8501 Heule
 056/35.91.62
 0484/15.77.80
e-mail: philippe1@hotmail.com

TITO’s

PARMENTIER Steven
St.-Katharinastraat 39
8501 Heule
 056/35.48.44

VANBECELAERE Simon
Ter Gracht 3
8560 Moorsele
 056/40.32.29
 0496/33.12.43
e-mail: s_vanbecelaere@hotmail.com

VAN DRIESSCHE Manuela
Waterhoek 48
8501 Heule
 056/35.81.12

CALLENS Brecht
Ieperstuk 1
8501 Heule
 056/37.46.95
 0494/81.74.82
e-mail: callensbrecht@gmail.com

DECOENE Sammy
Mellestraat 221
8501 Heule
 056/32.93.07
 0497/82.04.08
e-mail: sammy.decoene@student.katho.be



e-mail: steven.parmentier@student.katho.be



e-mail: manuelavandriessche@yahoo.com

ASPI’s

GHEYSEN Stefanie
Vier Linden 24
8501 Heule
 056/32.06.48
 0476/40.47.75
e-mail: stefanie_gheysen@hotmail.com
BEHEYDT Jutta
Gullegemsesteenweg 199
8501 Bissegem
 056/40.40.99
 0497/77.64.98
e-mail: jutje123@hotmail.com

VANCOILLIE Olorin

VB’s

KETI’s

LANGOUCHE Louis
A. Rodenbachlaan 64
8501 Heule
 056/35.91.62
 0498/13.58.02
e-mail: louis_langouche@yahoo.com

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

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

PROOST

Oude Ieperseweg 51

8501 Heule


 0474/42.19.52
e-mail: olorinvancoillie@hotmail.com

GEVAERT Henk – Izegemsestraat 207 – 8501 Heule
 056/35.01.18
 0477/30.63.13
e-mail: priesterhenk.gevaert@belgacom.net

