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Liefste FLITSlezers.
Ook deze keer zijn we met de leiding in onze pen gekropen om u een boekje
vol leesplezier te bezorgen. Na iets meer dan drie maanden boordevol
Chiroplezier hebben we zeker stof genoeg om deze pagina’s te vullen. Dat
kunt u, onder andere, zien in onze afdelingsartikels. Ik zou zeggen, installeer
u gezellig dicht bij de open haard met een warm dekentje op uw knieën, een
tas warme chocomelk binnen handbereik, een leutig kerstdeuntje op de
achtergrond en geniet van de Kersteditie van onze flits …
Wij zijn blij u te mogen melden dat wij dit jaar een recordaantal leden hebben!
Hiep hoi! We zijn met liefst (het tromgeroffel dat de spanning opbouwt, moet
u er zelf bij denken …………..) 185 LEDEN (162 leden, 21 leidingsmensen
en 2 VB’s)!
Dit werkjaar hebben we ons al 12 zondagen geamuseerd (zie de modder op
onze kleren): we zijn al gaan schaatsen, de Sint is langsgekomen en ook in
2009 zullen we er een ferme lap op geven. Ik kan u alvast verklappen dat wij
met Chiro Stine op zondag 26 april zullen deelnemen aan Olé Pistolé, de
nationale reuzeontbijtactie ter ere van de 75ste verjaardag van Chirojeugd
Vlaanderen. Meer informatie hierover volgt uiteraard later. Verder in deze flits
vindt u de kalender van de andere Chiro-activiteiten voor de rest van het
werkjaar. Op www.chirostine.be vindt u de recentste updates van onze
kalender, foto’s van de werking en vele andere zeer interessante dingen.
Prettige feestdagen en veel leesplezier!
Olorin en Eline

Liefste zwoebertjes!
Het is weer de koudste tijd van het jaar: de winter!
Vinden jullie dat leuk? Het is natuurlijk niet zo leuk als het regent, waait en koud is.
Maar er zijn ook veel dingen in de winter die wél leuk zijn hé?
In de winter kunnen we in de sneeuw spelen, een sneeuwman maken, gaan schaatsen,
mooie mutsen en handschoenen aandoen, de kerstboom versieren, warme wafels en
pannenkoeken eten, …
En natuurlijk komen ook Sinterklaas en de Kerstman op bezoek in de winter!
En het is Kerstvakantie, dat is ook supertof.
Dus eigenlijk is het helemaal niet zo erg dat het winter is!
Wat gaan jullie allemaal doen in de Kerstvakantie? Veel huiswerk maken? Neen hé,
natuurlijk niet. Misschien moet je wel een beetje huiswerk maken maar in de vakantie mag
je vooral spelen!
Als het buiten slecht weer is, kun je lekker binnenblijven bij de kachel en de mooie
tekening inkleuren die achteraan in deze Flits zit. En jullie weten het al hé: als je de
tekening mooi hebt ingekleurd, breng je hem mee naar de Chiro en dan hangen we hem
mooi uit aan de muur en dan heeft Rupsje Ribbel mooie tekeningen om naar te kijken.
Hopelijk brengen jullie allemaal een mooie tekening mee want er hangt er nog maar eentje
in het lokaal.
Er is dan wel geen Chiro in de vakantie maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt spelen hé.
Met je broertjes of zusjes, vriendjes of vriendinnetjes, neefjes of nichtjes, … verstoppertje
of tikkertje of knutselen … allemaal leuke dingen doen dus en twee weken lang niet naar
school gaan, wiiii !!
Maar na de vakantie willen wij jullie wel allemaal terug in de Chiro zien hoor! Want hoe
meer Zwoebers, hoe liever wij het hebben.
Dus, tot de volgende keer Jamien, Maxime, Jayvee, Indra, Nel, Bob, Emile, Achiel,
Reinout, Cheyenne, Fatou, Maarten, Febe, Sarah, Lotte, Maura, Axelle, Marieke, Siel,
Kobe, Maaike, Ella, Robbe, Jade, Stan, Marion, Esther en Serge!
Veel groetjes van jullie allerliefste leiding:
Hanne, Daantje Banaantje, Hanne en Isabelle

Het is KERSTvakantie. Eindelijk, woehoe, joepi!!! De proefwerken en school zijn voorbij. Wij
hopen dat de proeven goed gelukt zijn en dat jullie tevreden zijn. Nu hebben we allemaal weer
veel tijd om te spelen. Hopelijk valt er veel sneeuw. Dan kunnen we in de sneeuw spelen:
sneeuwpoppen maken, sneeuwballengevecht doen, in de sneeuw rollen, van een berg naar
beneden glijden... Dolle pret!
We hopen natuurlijk ook wel dat jullie na die leuke vakantie nog terugkomen naar de Chiro.
Het eerste trimester was zo leuk dat we jullie na twee weken zullen gemist hebben!
We zijn van plan nog veel toffe zondagen te beleven met jullie. Er staan ook nog grote dingen
gepland op de Chiro-agenda: de dropping en het groepsfeest en het weekend... We zullen
jullie er na de vakantie veel meer over vertellen. Hopelijk zijn jullie al een beetje nieuwsgierig
(dan komen jullie zeker, hihi).
Stel dat jullie zich toch een beetje vervelen op die koude winterdagen in de vakantie dan
kunnen jullie de kerstprenten van het speelclubartikel kleuren.

Als afsluitertje, een kerstmopje (om aan iedereen te vertellen op Kerstmis, haha):
Waarom heeft de kerstman een baard?
Antwoord: Om zijn kin.

Beste Rakwi’s.
De sneeuw dwarrelt naar jaarlijkse gewoonte uit de lucht, ons reukorgaan wordt de geur
van dennenbomen gewaar en stalletjes rijzen als paddenstoelen op in ons landschap. Dit
kan maar één ding betekenen: jawel, we hebben een weekenddatum!
Wie gedacht had dat kerstmis in zicht is, had het ook wel juist geraden maar het
flashygroene Rakwiweekend lijkt ons toch een leuker vooruitzicht. Schrijf alvast het
weekend van vrijdag 13 tot 15 februari in jullie schoolagenda (als die al ten minste
zaterdagen en zondagen vermelden). Plaats van dit gebeuren blijft ‘Top Secret’. Meer
informatie volgt bij een huisbezoekje van jullie 3 Koningen. Je mag ons verwachten ergens
halverwege januari (als we een gaatje vinden in ons druk blokschema).
Ondertussen is het werkjaar al flink opgeschoten. De Rakwi’s zijn dit jaar met maar liefst
35 jongens en meisjes. Een hele hoop waar we ons handen vol mee hebben. Maar
voorlopig amuseren we ons te pletter. Zo hadden we al een namiddag sneeuwpret, een
namiddag schaatsgenot en een namiddag harde pleinspelen. Ook de Sint kwam reeds op
bezoek om de stoute kinderen aan de tand te voelen. De komst van de Sint betekent ook
traditioneel jullie proefwerken. Hopelijk hebben jullie allemaal goede resultaten behaald
maar daar twijfelen we niet aan. Dat betekent natuurlijk dat jullie een zalige vakantie voor
de boeg hebben. Vergeet niet, tussen jullie spelen door, eens te denken aan jullie
lieftallige leiding die zit te zwoegen voor hun examens. Belangrijk nog te vermelden is dat
er op ZONDAG 28 DECEMBER en ZONDAG 4 JANUARI GEEN CHIRO is. Zo kunnen
jullie nog wat bekomen van de zware feestdagen.
Afspraak dus terug op zondag 11 januari 2009. Een nieuw jaar met nieuwe verlangens. Zo
kunnen jullie al uitkijken naar het groepsfeest, het Olé-Pistolé-Ontbijt naar aanleiding van
75 jaar chiro (meer info volgt) of zelfs naar onze jaarlijkse Chiromis. En de echte
ongeduldigen kunnen al eens vooruit denken aan ons kamp van 21 tot 31 juli in
Meeuwen-Gruitrode.
Voila, we zullen jullie laten. Alvast een zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. En met
de volgende cartoon in gedachten, koop dit jaar eens een origineel Kerstcadeau voor jullie
ouders.

JONATHAN, EVA en BRULEZ

Hellow allerliefste Titokes!
Of misschien klinkt dit wel beter:
Yoo Stikske bouwvakker(s) !!! (=werknemer in bouwjargon)
Whoaa, ’t is machtig! Ons tweedste Titoartikel en al zo vlug na ons eenste artikel… en jullie Titoleiding
blijft nog steeds doorgaan als een bende onozele Duracelkonijnen … (Als je begrijpt wat ik bedoel )
Nu de Sint alvast bij jullie allemaal is langsgekomen, de jongens hun Barbiepoppen al beu zijn gespeeld, de
meisjes hun Playstation niet meer zien staan en na reeds een lange reeks van machtige en overactieve
geskifte onozele werkingen achter de rug te hebben, is het eindelijk zover: we houden jullie niet langer in
spanning en brengen reeds ons tweede Tito-artikel uit. En hoewel we nog niet zo heel ver in ons jaar
gevorderd zijn, is er natuurlijk weeral een heleboel gebeurd (Hoe kan het anders met zo een bende?!?). En
om dit allemaal op papier te zetten, zouden we eigenlijk elke week een artikel moeten uitwerken. Maar jullie
hebben vast wel betere dingen te doen (Kerstkaartjes schrijven naar jullie leiding bvb?).
Om die reden zullen we het uitwerken van het Titoartikel eens over een andere boeg gooien en ons inleven in
de wondere wereld van de sprookjesverhalen…
Er waren eens Zeven Kleine Titogeitjes: Shanon (het kleinste geitje), Emma en Roxanne (twee mega-actieve
en onafscheidelijke geitjes), Yngwie (het sterkste geitje naar wie reeds vele geitjes uit bekende en onbekende
hoeken opkijken), Gill (hèt geitje met een klare kijk op het Chiroleven en een bron aan ideeën voor
gevarieerde activiteiten zoals voetbal, voetbal en … voetbal) en tenslotte Achmed en Gilbert (de twee oudste
maar verstandigste geitjes???)
Het begon allemaal op een stralende schitterende besneeuwde ‘te-koud-om-buiten-te-zitten-zondagmiddag’
toen moedergeit Eva besloot een grote wintervoorraad aan Carré-Confituurkes in te slaan. Maar omdat het
buiten zóóó koud was, had geen enkel geitje zin om hun moeder te vergezellen naar Liske en Amiena (de
opvolgers van Rik en Mia). Of toch, één geitje had het niet te koud maar die was te druk bezig met
sneeuwengelen te maken. Voordat moedergeit vertrok, vertelde ze haar kleine geitjes dat ze voor niemand
mochten opendoen en zeker niet voor de Grote Boze Jellewolf. Moedergeit was haar gat nog niet gedraaid of
owee, de hongerige wolf klopte al aan op de deur van de 7 geitjes. “Doe open mijn geitjes,” bedelde de wolf
“ik ben het, jullie mama”. “Wij zijn de rechtvaardige rechters en wij willen dat je ‘eerlijk’ antwoordt.” sprak
Gill (de slimste onder de geitjes). “Moa ‘t is echt woar” gniffelde Jelle. “Moagow Jelle, zeg geweun de
waarheid …” zei Achmed. “Jongne, …” sakkerde Jelle en hoe genieus zijn daaropvolgende pogingen ook
waren, hij oogstte geen succes. Tot viel plots zijn euro (voor wie het nog niet door had, ‘DE WAARHEID’
was het juiste antwoord)! De geitjes lieten hem binnen…
Maar hoe gaat het verhaal verder? Wat bracht Jelle op het idee om de waarheid te spreken? Waarom hadden
de geitjes niet door dat het opnieuw Jelle was die op een meesterlijke manier hen aan het bedotten was?
Vindt moedergeit haar Overheerlijke Carré-Confituurkes of zal ze haar inkopen in den Aldi moeten doen?
Weet jij het antwoord? Of heb je reeds door hoe het afloopt? Mail je antwoord door naar
………………………………………. Of geef het op een briefje aan je leiding en misschien win je wel een
van de über-fantastische mega deluxe onweerstaanbare Titoprijzen… Een bijkomende schiftingsvraag: tel
het aantal woorden en deel deze door het aantal lidwoorden in de tekst (inclusief de vraagstelling) en neem
dat tot de 2de macht.
Zo zie je maar, lieve Tito’s, dat chiro niet altijd inspanning moet zijn. Dat ook een verhaaltje voor het
slapengaan binnen de perspectieven van het Chiroleven vallen.
We hopen op een nog steeds massale opkomst.
Gasten, ge zijt allemaole de MAX! Od junder goe en tot de noaste kjer. 7x
1x
Annelien, Bolo, Jorki red, Rubain
**Alle in dit sprookje voorkomende gelijkenis met reële personen of gebeurtenissen berusten op toeval
eerder dan op waargebeurde feiten. De auteur kan dan ook niet terechtgesteld worden voor eventuele
misvattingen of plagiaat.**

Hallo Keti’s
Hier komt een lang, een écht lang verhaal aan. Zo laaaaaaaaaaaaaaang dat jullie geduld al zal op zijn nog voor dat jullie
klaar zijn met lezen. Jullie geloven mij niet, maar ik weet beter. Maar vooraleer over te gaan naar hét verhaal, stel ik
voor om, samen met mij, alles eventjes opzij te leggen. Zelf ik leg mijn map aan de kant om alles netjes aan jullie te
kunnen vertellen. Straks heb ik nog een proefje over Sefardische joden (speelmannen). “Wat is dat voor een leerstof”
vragen jullie zich wellicht af? Blijkbaar toch iets over het ontstaan van de viool . Nu ja, wellicht zijn jullie al klaar met
jullie examens. Jullie kunnen nu 2 à 3 weken goed rusten om er dan weer in januari in te vliegen. Uiteraard moeten
jullie terug naar school maar vergeet ook de Chiro niet op zondag van 14.00 tot 18.00 uur.
Had ik in het begin niet gesproken over een verhaal dat zo lang is dat je je geduld er van zou verliezen? Nog niet? Dan
gaan we nog een beetje door. Op 3 januari 2009 ga ik, met diegenen die goesting hebben, de nieuwjaarsduik doen in
Oostende. Als je zin hebt, laat het mij maar weten via mail (callensdries@gmail.com). Maar nu de kerstvakantie
begonnen is, zijn er weer grote feesten op komst. De eerste week is dat nog leuk maar de 2de week is al een beetje tegen
uw zin . Je moet met zo veel mensen nieuwjaar vieren zodat de vakantie altijd tekort is om te kunnen feesten en te
kunnen rusten. Wat is hiervoor de oplossing? Gewoon blijven feesten tot je er bij neervalt. Het is trouwens maar 1 keer
kerstvakantie op een jaar. Ondertussen zijn we nog geen meter of 100 cm of 1000 mm dichter bij hét verhaal. Nu, als je
een dergelijk artikel schrijft, is het toch ook belangrijk dat we een vertrouwensrelatie opbouwen met de ouders van onze
kindjes. Vandaar nu een kort woordje gericht tot jullie allerliefste ouders.
Beste ouders. Jullie kindjes vormen een zeer goede samenhangende groep. Ze hebben respect voor elkaar en schieten
(niet al té letterlijk opnemen hoor) goed met elkaar op. Wij, als leiding, moeten zelden zeuren, vies zijn en da is
fantastisch. Opvallend is wel dat hun mond groter is dan hun buik (of dat denken ze toch de meeste onder hen). Hun
energiegehalte is ongelooflijk hoog en wij kunnen er soms met moeite aan te tippen. Maar desondanks alles blijven we
hun leiding en we zijn blij dat we zo’n groep hebben . ‘We have a dream and yes, we can’. Ja, ik denk dat ik nu bijna
rond ben met wat ik nog moest vertellen voor ik aan het verhaaltje begin. Nee, geen verhaaltje, maar een grooooot
verhaal.
Wat betreft het optreden: er zouden 12 nummertjes gespeeld worden en als ik eventjes terugblik, kennen jullie al
allemaal jullie tekst. Wat ik zeker kan aan toevoegen is dat jullie motivatie enorm groot is en dat geeft mij dan ook
voldoende vertrouwen om het optreden te doen slagen. Er is nog veel werk aan de winkel maar toch al een dank aan
Jannas, ander was het ons wellicht niet gelukt om er aan te beginnen. Tijdens de kerstvakantie zouden we om de 2
dagen repeteren. Vergeet de einddatum niet die we willen bereiken, namelijk eind februari! Het is dan nog vroeg
genoeg donker om te spelen. In januari houden we een filmavondje om wat geld in het laatje te krijgen want we zitten
nog met schulden. Nu dat allemaal gezegd is, stel ik voor om eindelijk te starten met het verhaal…..tje.
Ooit lang geleden, stond ik aan het strand te kijken, te kijken naar …, ja … wat? Wel, ik stond te kijken naar de zee hoe
mooi die wel is. De golven vielen met een kleine zucht neer en het water rolde zachtjes naar mij toe. Maar dat was niet
alles wat ik zag. Nu ja, je ziet soms wel duizenden dingen door elkaar, maar dàt zag ik zeker. Heel in de verte kon ik
een klein, wit bootje waarnemen. Wel zo klein dat je dacht dat het een speelgoedbootje was. Het vaarde juist op de rand
van de aarde dat je dacht dat het er wel af zou vallen. Plots werden mijn mijmeringen verstoord door spetters water en
dan nog zeewater. Ik smaakte het zout in mijn mond, zout en nogmaals zout. Een hond, Triko genaamd, sprong tegen
mij op en ik schonk hem maar weinig aandacht . Ja, ik was op dit ogenblik een beetje te veel in mijn gedachten
verzonken, een beetje aan het dromen zelfs. Triko had een stok voor mijn voeten neergelegd wat betekende: ‘Komaan
jongen, smijt die stok nu eens weg zodat ik er kan achter lopen.’ Uiteindelijk gooi je die stok dan maar want anders kan
hij jou zó zielig aankijken. Nu denken jullie wellicht: “Was dat hét verhaal?” Helemaal niet! Het was gewoon een testje
of jullie je aandacht bij een tekst konden houden. Eigenlijk kun je deze tekst inkorten tot een artikeltje met een paar
zinnetjes in. De rest was pure fantasie! Maar ook Chiro is iets dat je kunt voorstellen als een soort speelgoedje, iets waar
je jarenlang naartoe trekt om te spelen als kind. En soms dromen we om altijd kind te kunnen blijven en te kunnen zijn.
Maar goed, laten we de bladvulling nu maar stoppen. Eigenlijk was het gewoonweg de bedoeling om dit artikel wat
langer te maken dan het vorige.
Toch nog 1 ding: Keti’s, laten we met z’n allen er een goed jaar van maken en met hoe meer zielen we zijn, hoe meer
vreugde we mogen beleven!
De allerbest groetjes van de Keti leiding: Eline & Jody & Dries.

Beste Aspi’s
In een periode van economische crisis en uitputtende examens vinden wij het de hoogste tijd om
onze Aspi’s een hart onder de riem te steken. Daarom houden wij het kort en bondig.
Geniet er van!!!

Heilige Rita

Groetjes, jullie Aspileiding (ps.: Vergeet niet ons een Kerstkaartje te sturen)

MODDEREN
Modderspelen zijn vuil maar wellicht doen de leden dit heel graag. 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 nodige reservekledij. Met de leidingsploeg zijn we momenteel aan het
overleggen hoe we dit best kunnen kaderen binnen onze activiteiten. Meer info met de nodige
afspraken vinden jullie terug in de volgende Flits ofwel per afdelingsbericht.

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).
Na de Kerstvakantie 2008 wordt dit attest uitgedeeld.
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.

Kerstmis komt eraan, een fijn feest. Dan vieren we de verjaardag van Jezus.
En toch kennen we de precieze dag niet waarop Jezus geboren werd. Die datum staat niet
in de bijbel. 25 december is een gok, maar ook wel een goeie vondst.
De christenen zijn op zoek gegaan naar een passende dag om de geboorte van Jezus te
vieren. Het voorbije leven van Jezus deed hen denken aan vreugde, aan licht zo goed en
zo mooi als de zon. Want Hij bracht vreugde en licht bij mensen die in duisternis zaten. Hij
noemde zichzelf ook het licht voor de wereld. En er was die heldere ster die stil bleef
staan boven de plaats waar Jezus geboren werd.
Midden de donkerste periode van het jaar vieren christenen de verjaardag van Jezus. Op
het moment dat de dagen weer langer worden, dat het licht weer sterker wordt dan de
duisternis. Rond kerstmis komt er opnieuw meer licht voor de mensen.
Jezus brengt licht voor de mensen.
Een goeie vondst, die verjaardag van Jezus.
Maar de duisternis bestaat nog altijd, ook dit jaar. Voor vele mensen is het leven donker.
Vluchtelingen, armen, zieken, mensen die lijden onder geweld en onderdrukking. Vooral
bij hen wil Jezus geboren worden.
Daar kunnen wij bij helpen. Door net zoals Jezus licht te zijn voor anderen. Door te leven
zoals Hij. Laten we daarvoor bidden. Dan kan het voor iedereen echt kerstmis worden.
Ik wens iedereen een zalig kerstfeest.
Priester Henk

Goede Jezus,
Met kerstmis willen we Je verjaardag vieren.
We danken Je omdat Jij licht bracht bij de mensen.
Ook vandaag wil Jij voor iedereen vreugde zijn.
Help ons om Je licht te brengen.
Vooral bij mensen die het moeilijk hebben.
Dankjewel Jezus omdat Jij ook vandaag bij ons wil geboren worden.
Amen.

DATUM
zondag 21 december 2008

ACTIVITEIT
☺ (☺ = Chirowerking) + 14.00 uur: Kerstevocatie
+ uitdelen FLITS: kerst & Nieuwjaar
zondag 28 december 2008
GEEN CHIROWERKING: Kerstmis
zondag 4 januari 2009
GEEN CHIROWERKING: Nieuwjaar
zondag 11 januari 2009
☺
☺
zondag 18 januari 2009
☺
zondag 25 januari 2009
☺
zondag 1 februari 2009
zondag 8 februari 2009
☺ + binnenbrengen blaadjes pannenkoekenverkoop
vrij 13 - zon 15 februari 2009 Rakwiweekend
zondag 15 februari 2009
☺+ 14.00 uur: pannenkoekenuitdeling
vrij 20 - zon 22 februari 2009 Zwoeberweekend
☺
zondag 22 februari 2009
zaterdag 28 februari 2009
CHIROFUIF
zondag 1 maart 2009
GEEN CHIROWERKING: dag na fuif
☺
zondag 8 maart 2009
☺
zondag 15 maart 2009
☺
zondag 22 maart 2009
zondag 29 maart 2009
☺ + uitdelen FLITS: Pasen
zondag 5 april 2009
GEEN CHIROWERKING: kampverkenning leiding
zondag 12 april 2009
GEEN CHIROWERKING: Pasen
zaterdag 18 april 2009
Groepsfeest chiro Stine
zondag 19 april 2009
Eetfestijn chiro Stine
zondag 26 april 2009
Olé Pistolé: ontbijt: 75 jaar chiro nationaal
+ dropping (organisatie: OOLD - oud oud leiding)
☺
zondag 3 mei 2009
☺
zondag 10 mei 2009
☺
zondag 17 mei 2009
☺
zondag 24 mei 2009
zondag 31 mei 2009
GEEN CHIROWERKING: Pinksteren
☺
zondag 7 juni 2009
☺
zondag 14 mei 2009
zondag 21 juni 2009
☺ + uitdelen FLITS: kampflits
maandag 22 juni 2009
start huisbezoeken kamp 2009
zondag 28 juni 2009
Laatste zondagnamiddag☺
+ uitdelen FLITS: einde werkjaar
zaterdag 12 juli 2009
Daguitstap
zondag 19 juli 2009
Chiromis Chiro Stine
+ vertrek voorkamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode
dinsdag 21 juli 2009
Vertrek chirokamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode
zaterdag 25 juli 2009
Bezoekdag chirokamp ‘Pexhof 1’ Meeuwen-Gruitrode
vrijdag 31 juli 2009
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

‘Stutte onder de spots’
CAFE DE REISDUIF• Het is hier dat we op
een zonnige zaterdag het gesprek
aangaan met de flamboyante heer Stutte.

Vooraleer we naar binnengaan
nemen we nog een kiekje. Eenmaal
binnen, snuiven we de gezelligheid
op van het café op de
Leuvensebaan. We nemen plaats
en bestellen een lekkere koffie. We
maken van het wachten gebruik om
het decor te bestuderen. Er hangen
verschillende foto’s. Eén van die
foto’s is een kinderfoto. Niet veel
later is het ijs gebroken en begint
Stutte over zijn kinderjaren.
Stutte zegt: KRIK
Allen: KRAK
Stutte: KRAK
Allen: BOEM
Stutte: Santé, begin maar met uw
interessante vragen.
Wat was je leukste ervaring als
kind?
Stutte: het onbegrensd buiten kunnen
spelen zonder rekening te moeten
houden met al te veel auto’s of
verkeer. Straat in, straat uit en maar
crossen achter elkaar met de fiets.
Hoe was je opvoeding?
Stutte: Interessant en leerrijk.
Wanneer kwam je als kind in
aanraking met de chiro?
Stutte: Eigenlijk redelijk vroeg, ik kan
mij niet juist herinneren wanneer,
maar mijn eerste kamp was in Voeren
en ik herinner mij nog dat er op de
wei een grote kriekenboom stond
waar we veel krieken konden plukken.

Hoe kijk je nu als volwassene terug
op je jeugd?
Stutte: Het was een noodzakelijke
periode om te zijn wie ik nu ben. Er
waren zeer leuke periodes en
natuurlijk ook andere.
Je bijnaam is die ook afkomstig uit
je kinderjaren?
Stutte: eigenlijk vanuit mijn tienerjaren
en de periode in de Chiro - Den Ast.
Eigenlijk heb ik die te danken aan het
feit dat mijn broer Nico mij vooraf
ging. Hij kreeg de naam ‘Nutte’ en
ikzelf kreeg de naam ‘Stutte’ om toch
een onderscheid te kunnen maken.
Je hebt zelf kinderen, hoeveel?
Stutte: 2 zonen; Lars, nu zes jaar en
lid van Chiro Tsjoef (ik lig onder de
sloef) en Egon, juist 4 jaar.
Herken je veel van jezelf in je 2
zonen?
Stutte: Ja, Egon weet heel vaak wat
hij wil en daar gaat hij dan ook de
100% voor en Lars amuseert zich ook
in de Chiro.
Je bent ook getrouwd. Gelukkig?
Stutte: Hoewel kwaadaardige
bronnen het tegendeel zullen
proberen te bewijzen (Bolo); jazeker.
Hoe komt het eigenlijk dat je met
de hoofdleidster van Chiro Tsjoef
getrouwd bent?
Stutte: Liefde en dezelfde interesses
(CHIRO).

Weet je nog hoe je elkaar hebt
leren kennen?
Stutte: Leren kennen? Niet exact, dat
zal of in de ‘Quo’ geweest zijn of in de
periode van het middelbaar.
Hoe was de eerste kus?
Stutte: Met mijn vrouw? Dat was de
zondagavond van de wijkfeesten op
de Kransvijver. Eigenlijk moest ik
blokken, maar ja!? Gelukkig dat ik niet
aan het blokken was.
Ben je een gelukkig mens?
Stutte: Mocht Bolo mij wat minder
pesten zou het toch al veel beter
gaan. Voor de rest mag ik niet klagen.
Tot slot wat zijn je ambities nog in
het leven?
Stutte: Op korte termijn; verder
studeren en een bijkomend diploma
behalen. Op langere termijn; mijn
zonen de opvoeding geven waar ze
recht op hebben zodat ze kunnen
uitgroeien tot zelfstandige jongens.
We danken je voor het gesprek en
geniet nog van alles wat je doet.
Stutte: Voor jullie hetzelfde en nog
veel leute in de Chiro. Mijn vrouw
mag dit eigenlijk niet weten maar:
CHIRO STINE RULES !!!!

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?

ZOEK DE VERBORGEN WOORDEN EN MAAK EEN
ANDER WOORD MET DE OVERIGE LETTERS!

VIND JIJ DE UITGANG
UIT DE DOOLHOF?

RARA…WAT STAAT ER OP DEZE
TEKENING? VERBIND SNEL DE PUNTJES!
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Jotte Mestdagh
Jotte Mestdagh
(Rakwi’s)

Jade Terryn
(zwoebers)
Beste chirovriendjes.
Het was egt leuk met de Sint en de 2 Pieten
die zaten te dansen in het begin van de chiro
en de Sint zat niet op het paard
maar op de moto.
We kregen ook een lekkere zak snoep en ik,
Siel en Marieke mochten samen naar voor
komen. We moesten het woord chiro maken.
Dat was wel een leuke dag.

Olleke bolleke rebusolleke
olleke bolleke knol.
Doe de glaasjes nog eens vol.
Drink ze uit met een zwier.
Ik wens jullie allemaal een jaar vol plezier!
We wensen je het beste voor het nieuwe jaar…
En weet, we doen dit niet zomaar!
We hopen dat al je dromen mogen uitkomen…
En alle liefde naar je toe mag stromen!
Fijne feestdagen vol liefde en geluk!
Jamie Beernaert
(keti’s)

Beste chirofanaten,
Eerst en vooral zou ik toch wel eens iedereen willen
bedanken die dit jaar al veel werk heeft geleverd.
Chiro is tof, heel tof zelfs en daarom kan het zeker
geen kwaad dat er na Nieuwjaar nog enkele leden
bijkomen. Daarom deze oproep: ken jij iemand
uit je buurt die zich ’s zondags toch maar verveelt
en bijgevolg zich zou kunnen nuttig maken bij de
chiro? Stap erop af en nodig hem uit. Doen hé!
Ook wil ik iedereen een gelukkige
Kerst wensen. En natuurlijk ook een
gelukkig Nieuwjaar. We maken er
terug samen een tof jaar van.
Jonas Pottie
(aspi’s)

VOORBEHOUDEN VOOR DE ZWOEBERS
Deze tekening werd ingekleurd door
………………………………..............................................................................................................................................................................................................……………

www.chirostine.be

RAKWI’s

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

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

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

VANCOILLIE Jonathan
Kortrijksestraat 79
8501 Heule
 056/37.12.54
 0475/23.95.30
e-mail: jonathanvancoillie@hotmail.com

Oude Ieperseweg 51

8501 Heule


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

www.chirostine.be

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

ASPI’s

KETI’s

CALLENS Dries
Ieperstuk 1
8501 Heule


 0497/67.98.00
e-mail: driescallens@gmail.com

8501 Heule

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

