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Vrolijk kerstfeest &
een gelukkig nieuwjaar!

Liefste chiromeisjesflutten en chiroknechtenbrakken,
Wat hebben al die almanakken?
Ze zijn precies aant montignaccen
Een alsmaar dunner wordende Druivelaar:
Het nieuwe jaar is daar!
Daarom presenteert uw leidinglief
U nu hun zelfgemaakte nieuwjaarsbrief
Tijd om de balans op te maken
Van een semester vol chirozaken
Wij melden u heel fier
179 jongens en meisjes maken ’s zondags veel plezier
150 leden, 2 VB’s en 27 leidingsmensen op onze lijst
wie had er dat nu ooit gepeist?
Veel gespetter en gespat
In het Waregemse zwembad
De Sint kwam op bezoek,
en de letters uit zijn grote boek waren zoek
Ook in 2010
Hopen wij u nog dikwijls te zien
Spelen, ravotten en kattekwaad,
Iedere zondag staan wij opnieuw paraat
2010 dikke zoenen
van uw chirokapoenen!

Dag allerliefste zwoebertjes!
Kunnen jullie het ook zo moeilijk geloven, dat het alweer december is?
Het lijkt alsof het nog maar gisteren was, die eerste chirowerking met al die nieuwe zwoebers! En
intussen hebben we al met piraten en prinsessen gespeeld, het speelpleintje van het park onveilig
gemaakt, leiding gekregen van de aspi’s, ons verstopt, en vooral heel veel plezier gemaakt.
En nu is het al de maand van de Sint, van de proefwerken en gelukkig ook van Kerstmis! Hebben jullie
thuis ook al de kerstboom versierd? Wij wel hoor, met mooie gouden en zilveren kerstballen, lange
slingers en wel honderden lichtjes. En zal ik stiekem eens iets verklappen? Eigenlijk hoop ik dat we dit
jaar eens een witte Kerst hebben, met een dik sneeuwtapijt op de straten en bomen… Dan kunnen we
een sneeuwman maken, met de slee spelen, met sneeuwballen gooien en dus eigenlijk gewoon heel
veel sneeuwpret beleven! Lijkt jullie dat ook niet zaaaalig?
Het enige wat niét leuk is aan de Kerstvakantie, is dat er dan geen chiro is. Neen, op 27 december is er
geen chiro, want dan zit iedereen toch bij de mémé en pépé, en moeten jullie leiders en leidsters ook
studeren voor hun examens, en dat is helemaaaaal niet leuk!
Maar! Gelukkig gebeurt er na Nieuwjaar wel iets dat superformidastisch leuk is! Want in februari gaan
we …. op weekend met de zwoebers! Jeeeeeeeeeej!! Met ons veldbedje en onze slaapzak en natuurlijk
ook onze favoriete knuffelbeer, gaan we dan naar een ander chirolokaal, waar we nog nooit geweest
zijn, om daar twee nachten samen te slapen en natuurlijk ook twee dagen chirospelletjes te doen! Dan
kun je een héél weekend samenzijn met je liefste zwoebervriendjes, en niet te vergeten : ook met je
allerliefste zwoeberleiding! Dus vraag maar al aan de mama en papa om het weekend van 26-27-28
februari met een dikke stift op de kalender aan te duiden, dat jullie zeker en vast mee kunnen! Waar
we naartoe gaan en wanneer we vertrekken, krijgen jullie na Nieuwjaar nog van ons te horen, want na
onze examens komen wij bij jullie op bezoek om zelf aan de mama en papa te komen vragen of wij
jullie mogen meenemen op het leukste weekend ooit. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij,
want wij verlangen al tot we de dagen op onze vingers kunnen beginnen aftellen, want op weekend
gaan met onze zwoebertjes lijkt ons enorm fijn!
Dan rest ons nog maar één ding: onze lieve zwoebers een héél fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar
toewensen!

Lieve ChiroKerstgroeten van jullie leiding
Emmeline, Giovanni, Sien, Sam & Isabelle

Dag allerliefste speelclubbertjes,
Hopelijk hebben jullie veel cadeautjes en snoep gekregen van de lieve Sint. De Sint is nog maar uit het
land of daar komt de lieve kerstman (hohoho) alweer aan!
Dit wil zeggen …. Nog meer pakjes! Misschien valt er dit jaar wel eens een overdreven grote
hoeveelheid sneeuw uit de lucht en kunnen we jullie eens met sneeuwballen bekogelen!! Wees alvast
op uw hoede indien het sneeuwt… moehaha!
Kerstmis betekent ook kerstvakantie. Twee weken lang niet naar school en ook niet denken aan school,
maar gewoon lekker opt gemakske, eten met de familie, pakjes open doen… Zalig!
Dan volgt nog een superbelangrijke mededeling. Neem snel je agenda of zorg dat je onmiddellijk de
kalender in je handen hebt. Grabbel als de bliksem naar iets om te schrijven en noteer in koeien van
letters op 12, 13 en 14 februari:

SPEELCLUBWEEKEND
Dat is het belangrijkste wat je voorlopig moet onthouden. Later kom je meer te weten over ons
megafenomenaalsupertastisch weekend.
Je weet het nu al een tijdje op voorhand dus kan je nu al beginnen nadenken of je nu die pyjama van
Superman of die van Mega Mindy zal meedoen, die megacoole slaapzak of die superzachte slaapzak…
Spreek maar af met je vriendjes en vriendinnetjes dat je zeker en vast zal meegaan en dat je het langs
geen kanten zou willen missen!
Wat hebben we hier? Er is iets gebeurd met deze personen. Kan jij nog achterhalen wie ze zijn?

Vele groetjes
Jullie 5-koppige speelclubleiding

Howhowhow,
Merry Christmas! (Om het met Manon haar woorden te zeggen.) Jaja rakwis, we zijn
weeral bijna een jaartje verder. Nog vlug een beetje leren voor de proefwerken en dan
volgen twee weken zalige vakantie. (Wanneer jullie deze flits krijgen zal het al zover
zijn.) Een keertje bij oma gaan eten, de dag erna naar de andere mémé, nog vlug hier
en daar een paar cadeautjes openmaken,… wat wil een mens nog meer? Helaas zijn deze twee weken
voor ons –jullie teergeliefde leiding- niet zo ontspannend als voor jullie. Wij moeten namelijk heel de
vakantie leren voor de examens in januari  snifsnif. Zouden jullie misschien heel erg soms eens aan
ons willen denken? Dat zou wel superlief zijn! Maar eigenlijk kunnen jullie daar niet echt veel aan
veranderen dus geniet maar van de kerstperiode. Hopelijk valt er veel sneeuw een weinig
regen zodat jullie jullie nog eens goed kunnen laten gaan voor de school weer begint. Maak
ook maar veel goede voornemens voor het nieuwe jaar (vb: ik zal ALTIJD braaf zijn in de
chiro  ).

Er is natuurlijk ook een minder leuk kantje aan het hele Nieuwjaargebeuren. Nieuwjaar wil namelijk ook
zeggen dat het oude jaar, en daarmee de helft van het chirojaar alweer voorbij is. Ga gerust uithuilen
bij vriendjes of vriendinnetjes want ook wij zijn hierdoor diep bedroefd . Gelukkig ligt er ook nog een
half chirojaar op ons te wachten (dus moeten jullie nu ook weer niet té lang huilen ). We gaan nog op
weekend, maar zijn nog op zoek naar een gepaste datum. Daarna volgt het groepsfeest, de dropping,
de daguitstap en als kers op de taart het megafantastischcoole kamp.
Dit flitsartikel voeren we ook iets nieuws in. We houden vanaf nu een soort van wedstrijd en in iedere
flits die volgt staat er een opdracht of quiz. Per flits kiezen we een winnaar en die wordt dan beloond
op kamp. De eerste opdracht luidt als volgt: Stuur een zo origineel mogelijke foto door van jezelf. Je
mag kiezen uit 2 thema’s: groen (the one and only rakwi-kleur) of chirouniform. Stuur deze foto door
naar rakwileidingchirostine@hotmail.com tegen ten laatste 31 januari. We hopen natuurlijk op jullie
massale inzendingen en zullen de prijzen laten afhangen van jullie originaliteit. U weze dus
gewaarschuwd  .

Heel veel groetjes, een vrolijk kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar!
Rüne, Gust, Jan, Melian en Anneleen.

HAPALOPO!!
Wepe wipillepen epevepen toponepen dapat wepe eepeen nieupieuwepe taapaal gepeleepeerd
hepebbepen. Depezepe taapaal heepeet depe P-taapaal. Leepeer maapaar depezepe taapaal
vapanbuipuitepen wapant jupulliepie hepebbepen topoch gepedaapaan mepet depe
epexapamepeepens. Hopolepepelijpijk hepebbepen juppuliepie dapan oopook zeepeer goepoedepe
pupuntjepes.

Vertaling.
Hallo!!
We willen even tonen dat we een nieuwe taal geleerd hebben. Deze taal heet de p-taal. Leer maar deze
taal vanbuiten want jullie hebben nu toch gedaan met de examens. Hopelijk hebben jullie dan ook zeer
goede puntjes.

Na deze korte inleiding is het gedaan met zeveren en beginnen we met het echte werk! Maar toch kunt
ge maar allemaal zien dage tegen ons weekend die taal vanbuiten kent. Ons titoweekend zal normaal
vallen het laatste weekend van januari. Op vraag van jullie lieve kindjes gaan wij ook mee op
gewestweekend en dit valt op het laatste weekend van de paasvakantie. Maar eerst is het 2 weken
genieten van een welverdiende vakantie !! En omdat jullie de laatste weken met zo veel waren ( de
volle 5 ) hopen we dat we toch met iets meer titootjes op weekend kunnen gaan !! om onze zotte
fotootjes van de voorbije werkingen te zien kun je ons altijd terugvinden op facebook onder de
titoleiding chiro stine.

We sluiten het flitsartikel af met een quizvraag!
De persoon die mij kan vertellen wat elk individu van de titoleiding in school doet is gewonnen en
wacht een schone prijs.

GROEPOETJEPES
Epevapa, Joponapathapan, Sapaipin, Epemmepeliepie, Copottypyn.
(Eva, Jonathan, Saïn, Emmelie, Cottyn

Yoo kerels en tiptiens !
Hier opnieuw de blijde boodschap van uw teerbeminde
leiding. We weten dat de vele liters zweet en warme chocomelk
die voor dit artikel hebben gevloeid niet tevergeefs zijn geweest.
We gaan er namelijk van uit dat jullie opnieuw trouw deze proza ter hand zullen
nemen. Waarom zo zelfverzekerd ? Hoe weten wij nu dat de gemiddelde keti ons
artikel niet achteloos aan zich voorbij laat gaan ? Omdat wij de moderne principes
van de marketing onder de knie hebben. We plakken grappige foto’s van een
bekend persoon in onze boodschap en de lezer is, omwille van de foto’s, extra
geprikkeld om de boodschap te lezen. Celebrity endorsement noemen ze dat,
waarbij de celebreties hier 2 zwarte pieten, een Heilige man en een kwajongen
zijn.

Nu, deze foto’s zijn niet zomaar lukraak
gekozen. Het is de aanzet van een kreet van onschuld die Bolo
sinds 29 november kwijt wil. Die bewuste zondagnamiddag
kwam een wijze man uit Spanje met zijn boot de
Heulebeek opgevaren. Hij meerde aan bij ’t brugske van
het park en werd met een tractor naar ons chiroheem
geëscorteerd. Na een speelse namiddag waarin Celine een
hoofdrol speelde riep de Sint (mep, boem patat … Celine: aauw)
ons naar zijn vertrekken in het rakwilokaal. Zijn grote boek, waarin
de letters gelukkig weer verschenen waren, was rijkelijk gevuld.
Zoals jullie ondertussen reeds weten (men vertelle het niet voort
aan de andere onwetende afdelingen) worden wij, de leiding, altijd
geraadpleegd vooraleer hij zijn boek gaat volpennen. De
goedheilige man kan niet alles zien en wij spelen graag
geheugensteuntje. Maar vreemd genoeg werd er steeds naar één
leider gekeken als de Sint iets té veel wist. U weet dewelke.
Waar de voorbije jaren ene I.V. (dit is geen Romeins cijfer maar iemands initialen) steeds de
handen op het hoofd moest leggen, op de knietjes mocht zitten of de staf vasthouden
werd hij dit jaar zowaar beloond. Hij kreeg een pluim voor zijn bijdrage tot de
netheid van onze Heulse voetpaden. Toch schoten er vonken uit zijn ogen richting
één leider. Laten we in het midden houden of hij gelijk had of niet ;-)
Feit is dat ook J.D. uit zijn krammen schoot tegen Bolo toen de sint
een boekje over hem opendeed. Er vlogen enkele dreigementen in de
richting van de onschuldige leider waar hij niet goed van was. En dit,
beste Ketis, was onterecht. Wie het echt niet geloven wil, schrijve
énen brief naar Sinterklaas, Paradijsstraat 1 te Spanje of
redactie@sinterklaas.be. De waarheid mag aan het licht komen.
Dit artikel loopt op z’n einde. Ons rest enkel nog jullie een
deugddoende vakantie toe te wensen, een vrolijk kerstfeest en een
donkerblauw 2010 !
Hasta la vista
Eline, Daan en Bolo

Beste aspi’s,
Zoals jullie wellicht reeds weten is de kans reëel dat we samen richting Italië vertrekken begin augustus.
Om jullie al wat te trainen hebben we speciaal voor jullie dit artikel in het Italiaans geschreven. Wellicht
hebben jullie toch voldoende vrije tijd gedurende jullie vakantieperiode om met deze tekst aan de slag
te gaan. Veel vertaalplezier!
Le persone intelligenti tra voi, così scoprire come tradurre questo testo e può quindi godere di un
articolo in lingua olandese. Un sito di traduzione può ancora essere facile, giusto?
Attualmente ci si avvicina Natale e Capodanno, un tempo tradizionale per guardare indietro negli anni
passati. Abbiamo passate tante in quanto il nostro lancio nel mese di settembre. Eravamo già a
conoscenza con la conoscenza amichevole di Valentine che, come un pallone da calcio, zio Roberto
fuori Dinant che ci vengono fornite da buon pane, il Santo dolce e la sua residenza qui che si potrebbe
usare e il furgone di Potteau. Di Naturalmente, tutta questa meravigliosa esperienza. Fatta eccezione
per Potje, che non ha bisogno di un letto e vestiti di portare il nostro week-end.
I nostri auguri per il prossimo anno sono tradizionalmente una buona relazione, un grande lavoro per
tutto l'anno e la felicità che si desidera. Ci sarà ovviamente fare del nostro meglio per continuare a
piacere. Così si può notare che nella tua agenda la prima settimana di febbraio vivremo insieme nella
nostra amata eme. Hai il privilegio di pochi giorni e notti in particolare da condividere con la sua
controllori in Aspi’s. Abbigliamento tempo di salita è necessaria!
Inoltre, nel mese di febbraio ancora Blackout, il nostro partito in cui tutti voi molti si aspettavano. Nel
mese di aprile è quindi possibile riscaldare insieme per un week-end per tirare fuori. Insieme con i
nostri amici da ASPI della regione passeremo un weekend da qualche parte nel nostro piccolo paese.
Ulteriori informazioni seguiranno successivamente. Abbiamo inoltre ancora da qualche parte nelle
nostre azioni previste in questo momento per guadagnare qualche cents. Il denaro che servirà
perfettamente durante il nostro campo a fine luglio.
Questo ti lasceremo in ora, perché abbiamo attualmente occupata a studiare. Ma anche gustare la
vostra vacanza piacevole per addebitare la piena infrasettimanali. Se avete ancora belle fotografie dei
nostri pomeriggi, si può sempre passare a noi. Ci assicuriamo che raggiungano il sito Web in modo che
tutti possono godere.
Buone vacanze e desidera essere seguito,
Sammy, Jordy, Hanne en Brulez

Kleur de Kerstman en los de Sudoku in zijn dikke buik op!

Vind jij de 10 verschillen?

Zalig kerstfeest !
Wat vieren we met kerstmis ? Binnenkort wordt dat een moeilijke quizvraag. Want haast niemand weet het nog.
Kerstmis is zijn boodschap aan het verliezen. En dat is jammer. We worden rond kerstmis massaal uitgenodigd
om te kopen, te kopen, en te kopen. Daar ligt het geluk: in die champagne, in die nieuwste gsm, in dat stukje
ondergoed.
Er waren eens twee mensen zonder veel geld. Ze waren op reis en ze zochten naar een hotelkamer. Maar ze
hadden niet veel geld, de goedkope kamers waren allemaal volzet, en de duurste kamers konden ze niet kopen
want die waren voor hen te duur. Uiteindelijk belandden ze in een soort hondenhok.
Daar, in die armzalige schuur, hebben Jozef en Maria toen iets gekocht. Een kindje. Natuurlijk mag je geen kindje
kopen, maar in ons dialect zeggen we dat zo. In elk geval, ze kregen een kindje. Voor hen was dat kindje een
groot cadeau, een cadeau uit de hemel, een kind dat ze van God hadden gekregen.
Dat kindje Jezus kreeg bij zijn geboorte geen mooie wieg, maar een kribbe, een bak waar de beesten hun voer uit
eten. Helemaal niet mooi, niks romantisch, eerder gruwelijk oneerlijk. Daar, in die voederbak in Betlehem, is God
tweeduizend jaar geleden bij de mensen gekomen, bij de minste, de armste mensen het eerst. De arme en vuile
herders in de buurt mochten het als eersten weten dat Jezus was geboren, een engel uit de hemel kwam hen dat
vertellen.
Terwijl Jezus in de kribbe lag waren vele andere mensen bezig met eten, drinken, feesten, slapen, in dure kamers
en prachtige bedden. In tweeduizend jaar tijd is er nog niet veel veranderd.
Met kerstmis leggen we in de kerk het kindje Jezus in de kribbe. Kom op die dag ook eens bij Hem op bezoek, zeg
Hem dat je blij bent dat Hij er is.
Jezus wil alle mensen blij maken. Zalig. En heilig, echt gelukkig.
Niet met dure geschenken, maar met de vrede van God.
Ik wens jullie een zalig kerstfeest.
Priester Henk

Lieve kleine Jezus,
Jij brengt ons de vrede van God.
Jij bent het licht voor de wereld.
Dankjewel omdat Je bij ons wilde komen.
We verwachten Je, kijken naar Je uit.
Help ons te worden zoals Jij.
Help ons meewerken aan Jouw droom, de droom van God. Amen.

Wist je dat…













































Een excelblad maximaal 65536 rijen kan hebben?
Bijna niemand zoveel nodig heeft?
Sommigen dit toch nodig hebben?
Als je 8 jaar, 7 maand en 6 dagen tegen een koude tas koffie schreeuwt, deze opgewarmd is?
Dit echt waar is?
Hier de berekening van afkoeling niet in zit?
De 8 jaar, 7 maand en 6 dagen wel genoeg geluidsgolven produceert om dit te doen?
Een scheet van 6 jaar en 9 maand gelijk is aan de energie voor een atoombom?
Wij dan allemaal dood zijn?
Zowel van de stank als van de bom?
Niet alle scheten stinken?
De luide scheten meestal niet stinken en de stille wel?
Olifanten een van de enige dieren zijn die niet kunnen springen?
Dit zeer leerzaam is?
Een kakkerlak 9 dagen kan leven zonder hoofd?
Hij dan sterft van de honger?
Hij dus geen of heel weinig hersenen heeft?
Een struisvogel een groter oog heeft dan zijn hersenmassa?
Een zeester geen hersenen heeft?
Een zeester grappig is?
Een zeester zijn ‘poten’ kan laten teruggroeien?
Sommige andere dieren dit ook kunnen?
Een mens dit niet kan?
Een mens wel zijn tong kan uitsteken?
Een krokodil dit niet kan?
Een krokodil wel 66 tot 84 tanden heeft?
De grootste krokodil 8,25m is?
De kleinste 1,14m?
Dit een groot verschil is?
De mens niet groter wordt dan 3 meter?
Sommige mensen toch heel lang zijn?
Zij vaak basketbal spelen?
Zij dit doen om beter aan de korf te kunnen?
Je het zelf maar eens moet proberen?
Mij dit ook niet lukt?
Ik ook niet aan mijn elleboog kan likken?
Jij dit ook niet kunt?
Jij het waarschijnlijk geprobeerd hebt?
Jij nu glimlacht?
Jij nu verdriet hebt omdat het bijna gedaan is?
Het gedaan is?
Ik jullie dank voor dit te lezen?
Ik nu weg ben?
Ik weg ben?

Gegroet iedereen, hohoho, dag lieve kindjes,
Zoals altijd hebben enkele leden hun beste schrijftalent naar boven gehaald EN met succes.
Ze namen hun klavier bij de hand en typten iets over de kerstperiode: wat vind ik er leuk aan, doe ik
iets speciaals in die periode, stel dat ik de kerstman mocht restylen, hoe zou hij er dan uitzien…
Kerstmis vind ik echt een gezellige periode, eigenlijk wel de leukste van het jaar!
Samenzitten met de familie, een beetje drinken en eten, wat bijkletsen enz..
Het leukste aan kerstmis vind ik de kerstboom versieren en de vele cadeautjes natuurlijk ;) Maar wel liever
mooi, verpakte pakjes dan cadeaubons!
En moest ik de kerstman mogen restylen , dan zou ik hem een Gangstapak geven met een mooie
blingblingketting, dan zou hij pas echt cool zyn ;)
 Elise Bekaert (aspi’s)

De kerstman mag leuke kledij dragen, niet wit-rood maar andere
kleuren, waarom niet eens blauw-wit of oranje.
In plaats van zijn muts misschien eens een hoed? In plaats van met de
slee mag hij fietsen, dan wordt hij misschien wat slanker.
Het leuke aan Kerstmis zijn de cadeautjes krijgen, de kerstboom zetten
met gekleurde kerstballen, het Kerstfeest met de familie.
Het is dan ook vakantie!
Ik zou graag hebben dat het sneeuwt met Kerst. Dan kunnen we met de
sneeuw spelen en met de slee! Hopelijk liggen er veel cadeautjes
onder de kerstboom.
Kerstmis zou ik ook wel eens willen vieren in een land waar er héél
véél sneeuw ligt.
 Baptist Vanderhaeghen (speelclub)

Kerstmis voor Marie :
Ik vind het leuk dat ik pakjes krijg.
Ik vind het ook supertof dat we ieder jaar met Kerstmis naar de Ardennen gaan met opa en Dominique en al mijn nonkels en
tantes en mijn neefjes en nichtjes.
De kerstboom met de lichtjes zijn heel mooi en mama steekt die dan aan wanneer het buiten donker is.
Een nieuwe look voor de kerstman :
Ik wil voor de kerstman een fluojasje zodat je hem dan beter kan zien.
Ik wil voor de kerstman in zijn pak een ingebouwde micro zodat hij luid kan roepen wanneer hij cadeautjes brengt.
Ik wil voor de kerstman fluorolschaatsen zodat hij dan vlugger de cadeautjes naar iedereen kan brengen.
Zijn broek moet een rode fluo-broek zijn !
De Kerstman moet van Marie ook zijn snor en zijn baard afscheren ! Zo prikt het niet wanneer je hem een knuffel of een
zoen geeft !
 Marie Gokonous (zwoebers)

Op onderstaande data is er (zonder tegenbericht) chirowerking:
06 / 12/ 2009
10 / 01 / 2010
07 / 02 / 2010
14 / 03 / 2010
18 / 04 / 2010
02 / 05 / 2010
06 / 06 / 2010

13 / 12 / 2009
17 / 01 / 2010
14 / 02 / 2010
21 / 03 / 2010
25 / 04 / 2010
09 / 05 / 2010
13 / 06 / 2010

20 / 12 / 2009
24 / 01 / 2010
21 / 02 / 2010
28 / 03 / 2010
16 / 05 / 2010
20 / 06 / 2010

31 / 01 / 2010

30 / 05 / 2010
27 / 06 / 2010

Kalender:
DATUM
zondag 27 december 2009
zondag 3 januari 2010
Vr-zo 29-30-31 januari 2010
zaterdag 20 februari 2010
Vr-zo 12-13-14 februari 2010
zondag 21 februari 2010
Vr-zo 26-27-28 februari 2010
zondag 7 maart 2010
Vr-zo 2-3-4 april 2010
zondag 4 april 2010
zaterdag 10 april 2010
zondag 11 april 2010
Vr-zo 16-17-18 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
GEEN CHIROWERKING: Kerstmis
GEEN CHIROWERKING: Nieuwjaar
Weekend tito’s
CHIROFUIF
Weekend speelclub
GEEN CHIROWERKING: dag na fuif
Weekend zwoebers
GEEN CHIROWERKING: kampverkenning leiding
Weekend ketis
GEEN CHIROWERKING: Pasen
groepsfeest chiro Stine
eetfestijn chiro Stine
Ketigewestweekend
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 ‘Sloerodoe’ Bocholt
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

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). In de periode december ‘09 – januari ’10 ontvangt
u zeker dit attest. Bij twijfel of onduidelijkheid kunt u steeds contact opnemen met de leiding of VB.

Modderen
De weergoden zijn ons niet iedere zondag goedgezind maar uiteraard gaan we door weer en wind om
chirowerking te geven. Nadeel van al die plensbuien is dat, vooral dan bij de oudere afdelingen,
activiteiten wel eens in modderspelen ontaarden. De leden zijn er gek van, maar wij zijn er ons sterk
van bewust dat dit niet elke week kan gebeuren en houden die dan ook binnen de perken. Veel kwaad
kan echter voorkomen worden met de nodige regen- en reservekledij ! Concrete afspraken hierover
worden per afdeling gemaakt.

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
(zie foto) uit maar verandert elk jaar van kleur:
Voor verdere info kunt u steeds terecht bij het JOC, de leiding of VB’s.

Zot, samenhorigheid, de Max!
Oud- leidingsmensen die denken dat
het na hun Chiro- carrière gedaan is,
praten best eens met Lies Bouvry!
INTERVIEW
Heule | Pasta all arrabiata, Lenny Kravitz,
okergeel, La meglio giuventu, Mia van Gorki,…
Allemaal dingen die Lies nauw aan het hart
liggen. In onderstaand interview geeft ze een
beeld van zichzelf en kijkt ze terug op een
geslaagde tijd als Chiro lid /leiding.
Hoe lang was je in de Chiro (lid/ leiding)?
Best een hele tijd. Als 12 13-jarige ben ik pas
naar de Chiro gekomen. Ik amuseerde me er
rot. Zodanig zelf dat ik uiteindelijk 5 jaar leiding
ben geweest. 1 jaartje zwoebers, 3 jaar rakwi’s
en 1 jaartje keti’s.
Aan wie van de huidige leiding heb jij nog
leiding gegeven?
Emmeline Parmentier, Siebert Denys, Gust
Lesage, Olorin,… Eigenlijk teveel om op te
noemen maar elk in een andere afdeling. De
meeste toen ze Rakwi waren omdat ik 3 jaar
leiding was van die actieve bende.
Wat heb je opgestoken tijdens je
Chiroperiode?
Het leren omgaan met iedereen, met hun
capaciteiten en hun karakter. Het in groep
samenwerken, maar vooral elkaar altijd steunen
door dik en dun.
Mocht je ooit nog eens de kans krijgen om een
jaar als lid mee te draaien in de Chiro, bij
welke afdeling zou je graag terechtkomen?
Aspi’s omdat ik niet lang aspi geweest ben.
Slechts 1 jaartje en daarna werd ik al leiding.

Wat houdt je zoal bezig in het dagelijks leven?
Op werkgebied ben ik werkzaam bij Hoorens Printing
op de aankoopafdeling. In mijn vrije tijd ben ik lid van
vzw Tinekesfeesten en speel ik toneel in Theater De
Wissel. Voor het overige sport ik veel en schuim ik
regelmatig muziekconcerten af!
Heb je nog veel bindingen met Chiro Stine de dag van
vandaag?
Ik kom veel van mijn ex-leden tegen in het
uitgaansleven. Voor de rest probeer ik jaarlijks
aanwezig te zijn op het “hespespit“ tijdens het
Chiroweekend! Dit jaar was het eerste jaar dat ik heb
moeten passen;) Jammer maar kan gebeuren hé! Ik
zou ook wel nog eens de dropping willen meemaken.
Wat is jouw mooiste Chiromoment?
Mijn laatste jaar als leiding bij de Keti’s. We waren met
een kleine groep maar ik heb heel veel toffe
momenten beleefd met hen in dat jaar. De duizenden
babbels over koetjes en kalfjes. Hun bezoek op mijn
studentenkot in Gent. Ook de uitwisseling met
Blauring-Jungwacht in Zwitserland zal ik niet gauw
vergeten!
(Red.: T.B. & S.D.)
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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
 0479 / 42 01 17
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

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

Piet Desimpelaere
Meidoorn 5
8501 Heule
056 / 35 14 61
0494 / 15 21 94
e-mail: pdguzzimon@gmail.com

