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Beste Chirosympathisanten,

Zoals jullie wel allemaal weten, is het binnenkort al terug Nieuwjaar.
2010 was een jaar met een aantal aanpassingen, maar 2011 zal een jaar worden
met nog heel wat meer aanpassingen. Zo hopen wij, de leiding van Chiro Stine,
dat onze nieuwbouw eindelijk klaar geraakt.
Het zal een grote verandering worden zowel voor leden als leiding, maar een
verandering in de positieve zin. Naast 3 nieuwe lokalen beschikken we ook reeds
over een nieuw dak.
De vergroting van onze lokalen komt zeker en vast goed van pas. Dit jaar zijn
we met een recordaantal leden. Een grote 200 leden, 21 leidingsmensen, 2
volwassen begeleiders en een proost.
Langs deze weg hadden we jullie graag bedankt voor de talrijke aanwezigheid op
de eerste editie van onze kaarting. Het bleek een schot in de roos te zijn.
Natuurlijk niet getreurd voor diegenen die niet aanwezig konden zijn op onze
schitterende kaarting, in de komende maanden worden er nog heel wat
activiteiten voorzien waar jullie wel op aanwezig kunnen zijn. Dit zijn activiteiten
zoals fuif, groepsfeest, kamp en nog veel meer.

Bij deze wenst de hele leidingsploeg jullie …

EEN ZALIGE KERST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!!!!

Dag lieve zwoebers!

Wanneer jullie dit boekje krijgen, is de Sint al lang weer naar Spanje vertrokken,
maar geen paniek, nog een paar keer slapen en daar is de Kerstman al. Hopelijk
zijn jullie proeven goed verlopen en kunnen jullie de hele kerstvakantie spelen
met al jullie cadeautjes en wie weet sneeuwt het nog een keer. Wie van jullie zou
de grootste en mooiste sneeuwman kunnen maken?
In het nieuwe jaar kunnen jullie gelukkig terug naar de chiro komen zodat wij
nog veel meer toffe spelletjes kunnen spelen. In maart gaan we al op weekend
. Dan kunnen jullie 3 dagen leuke avonturen beleven samen met de vriendjes
en vriendinnetjes!
Wij hopen dat jullie met zoveel mogelijk meegaan en zullen heel goed ons best
doen om er iets speciaals van te maken.
Hieronder nog een leuke tekening die jullie tijdens de vakantie kunnen inkleuren.
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!
Ietse, Tim, Potje
Anneleen

Dag lieve speelclubvriendjes!
Nadat de sint ons een bezoekje bracht en jullie
hopelijk, als je flink geweest bent natuurlijk, veel tof
speelgoed gekregen hebben van de lieve, heilige man
is het alweer tijd om te feesten.
Ik denk dat er bij velen onder jullie al een mooie
kerstboom staat vol met blinkende lichtjes, vele
cadeautjes er onder en tientallen schitterende
kerstballen er in.
Na de proeven kunnen jullie samen met het gezin en de familie genieten van een
hopelijk witte Kerst en 2011, het nieuwe jaar.
We hebben in 2010 al heel wat gedaan. Denk maar aan de leuke zondagen die
we al samen doorgebracht hebben. We vonden het al heel fijn met jullie en
hopelijk mag het volgend jaar nog zo leuk zijn!
Ook in de chiro valt er in dat nieuwe jaar nog heel veel te beleven.
Samen met jullie gaan we nog op een superdelux, megafantastisch
speelclubweekend. Jullie leiding is al heel druk bezig met het zoeken van een
weekendplaats waar jullie stevig kunnen ravotten.
In 2011 vindt ook opnieuw ons jaarlijks groepsfeest plaats. Denk al maar eens
heel goed na met wat we jullie mama en papa opnieuw zullen verrassen. Ik
ben ook wel eens benieuwd naar het danstalent, zangtalent, toneeltalent en
alle andere podiumkunsten die jullie in
petto hebben.
Nog heel veel later in 2011 is er natuurlijk
nog hét hoogtepunt van het jaar, om nooit
meer te vergeten, namelijk het kamp.

KEVIN
EVA

JAN

Maar ik ben al heel ver vooruit aan het
dromen.
Genieten jullie maar eerst en vooral van
een welverdiende rust in de kerstvakantie.
De speelclubleiding wenst jullie allen een
heel vrolijk Kerstfeest, met honderden
kerstcadeautjes, en een supergelukkig Nieuwjaar.
Lieve zoen van jullie leiding!

GIO

Yeeps Rakwi’s!
Eerst en vooral een gelukkig Sintfeest (hopelijk heeft de goede
man jullie alles gebracht wat jullie wilden, anders is er nog
altijd volgend jaar, YES!!)
En dan ook nog een gelukkig kerstfeest en Nieuwjaar!!
Maaaaaaarrrrrrrrr……
Voor die laatste 2 feestmomenten aanbreken, is er natuurlijk
eerst een periode van algemene verveling waar we jullie veel
sterkte mee wensen. Jawel jullie kerstproeven! Doe flink jullie
best, rust dan weer goed uit in de te volgen vakantie, zodat
jullie weer alles kunnen geven in:
HET GROENE RAKWI-JAAR 2011!!!
Jawel na de vakantie hebben wij ook even kunnen uitrusten, en
na onze examens werken we, leden en leiding, leiding en leden,
samen (lees dit plechtig en luidop) om er het
Uberbestezaligstemeganeigstesuperformidastische jaar van te
maken (voila dat is dan ook afgesproken). Kortom het wordt
best leuk. (=zware onderschatting) We zullen jullie missen in
de vakantie en hopen in ons hartje dat dit een beetje
wederzijds is.
GROETJES VAN UW GEWELDIGE RAKWILEIDING!!!
(laat die mooie tekeningen en gedichten maar komen want we
zullen ons nieuw rakwilokaal toch moeten versieren hé)

Heeeeeeeeeeeeeeey titooo’s!!
We zullen beginnen met een dikke proficiat aan al degene die de fameuze DOOP
overleefd hebben! De meesten onder jullie hebben dit tot een goed einde
gebracht. Voor diegene die er niet waren: LOSERS! Dat geldt ook voor alle
“brave” kindjes die niet kwamen opdagen voor onze goed vriend, de Sint.
Blijkbaar waren velen bang voor hetgeen hij wist te vertellen… Niet geheel
onlogisch ook natuurlijk. Bij deze willen we jullie ook heeel veeel succes wensen
met jullie examens!
Ondanks alles hopen we jullie nog steeds te zien op zondagmiddag.
Wat ontspanning kan nooit geen kwaad!
Vergeet ook niet om deze datum - 04/02/2011-06/02/2011- in jullie agenda
vast te leggen beste tito’s , want dan gaan we met zijn allen op het vetste
weekend van jullie chiro carrière!
Bij deze ook een speciale vermelding voor Mevr. Annelies Deswarte die als
enigste tito aanwezig was op onze kaarting! Dank daarvoor!
We wensen jullie alvast ook een Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!
Jullie allerliefste leiding!

Ps: Joris vergeet uw weddenschap met de leiding niet he, leveringen kunnen
altijd aan het volgende adres: Hemelweg 34, 8501 Heule

Keti’s
Het kamp begint te naderen,dus hebben we wel wat poen nodig in onze ketikas.
Daarom willen we jullie nu al warm maken voor ons filmfestival dat in zicht is!
Voor degenen die het nog niet wisten, gaat dit dus door op woensdag 5 januari
vanaf 14 uur.
Op dinsdag 4 januari spreken we af aan het heem 14u om al wat voor te
bereiden. De dag zelf 5 januari om 10u aan het heem.(Voorbereiding alleen voor
keti’s).
Maak zoveel mogelijk reclame aan al je vrienden.
Het kamp ligt in jullie handen,(ook wel in de onze).
Mogen wij jullie er zeker nog eens op wijzen dat jullie fietslicht in deze donkere
dagen zeker moet werken!
En jawel het weekend staat ook gepland,dit gaat door van 25-27 maart.
Zorg zeker dat uw fiets in orde is want we zullen die normaal nodig hebben!
En we zijn bijna in de helft van het werkjaar…maar er staan nog vele activiteiten
in het rijtje te wachten:24uur,groepsfeest,carwash……KAMP jawel!
Voila wij zijn uitgepraat op dit moment!
Een Vrolijk kerstfeest en een Gelukkig 2011!
Jonathan,Jonas & Sam

Aspileiding stine
Hemelweg 34
8501 Heule
De heer of mevrouw Aspi

2010-12-07

Gefeliciteerd! U bent de trotse geadresseerde van dit flitsartikel.
In dit flitsartikel ben ik onrechtstreeks bezig met het leren van Nederlands waarvoor ik
een brief moet kunnen schrijven volgens de bin normen.
Zondag in de trein na alweer een uiterst amusante werking was ik al aan het denken aan
dit flitsartikel.
Ik zat daar op een mooie in kunststof afgewerkte stoel als ik plots merk dat het immens
stinkt in de trein wat wel vaker voorkomt in Lichtervelde.
Dit deed mij terug denken aan een gedachtegang van een oudleiding van mij “Louis
Langouche”.
Hij zat op de trein naar Brussel en bedacht:
Stel je eens voor: van de 30 mensen die hier zitten heeft er zeker 1 mens diarree.
3 mensen moeten zeker scheten laten en misschien heeft nog iemand zich niet
gewassen.
Straks kom ik toe in Brussel. Stel dat daar 1 miljoen mensen leven.
50 000 mensen hebben diarree!!
150 000 mensen met grote scheetproblemen!!
100 000 mensen die zich niet gewassen hebben!!
1 miljoen mensen, die produceren heel wat uitwerpselen.
Dit vloeit allemaal naar de Zenne.
Als ik straks de kans heb ga ik daar eens gaan inademen.
Op de trein dacht ik ook al eens vooruit op het voorkamp.
Ik hoop dat na 2 jaar met de trein op kamp te gaan, ik het niet verleerd zal zijn om zo
ver te fietsen.
We zullen er dit jaar wel wat langer over doen want ik zou graag eerst eens passeren
langs Brussel om daar de sfeer eens op te SNUIVEN (zie hierboven).
Maar voor we onze gedachten de vrije loop laten gaan over het kamp eerst de rest van
het werkjaar.
Er staat nog heel wat op het programma dus bereid jullie maar al voor.
Jullie kunnen binnenkort een ietwat gedetailleerdere agenda verwachten van ons.
Met vriendelijke groeten

De aspileiding

Onbekend terrein :

Er is een stad die bestaat uit 2 wijken in de
wijk lijar liegen ze altijd terwijl men in de stad
Troes altijd de waarheid vertelt.
Een eigenaardige eigenschap van de inwoners
van deze stad is dat zij bij een ontmoeting
slechts bereid zijn om 1 vraag te
beantwoorden.
Welke vraag stel je aan iemand die juist uit
zijn huis komt?

Broer en zus:
Karel en Lisa zijn broer en zus.
Karel heeft meer broers dan
zussen namelijk 1 meer.
Lisa heeft ook meer broers dan
zussen, hoeveel meer?

Onbekend terrein: woont u hier?
Broer en zus: 3

Kerstmis, feest voor … ???
Weer kerstmis. Wat vieren we dan alweer ? Is het de feestdag van de rode slaapmutsen, de
wijding van de sleeën en rendieren, of had het iets met de kerk te maken ?
Kerstmis heeft iets met de kerk te maken. Iets met de kerk en met een kind.
Kan dat vandaag nog wel iets goeds zijn, kerk en kind samen ? Want we horen vandaag zo
dikwijls dat kinderen door mensen van de kerk soms bedreigd werden, het zwijgen opgelegd
werden, vernederd en misbruikt.
Het evangelie vertelt ons geen sprookje, maar de werkelijkheid van tweeduizend jaar
geleden. En zelfs toen God mens werd was het niet allemaal mooi en goed.
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Hij werd bijna geboren op straat, vond nog
net onderdak in een dierenhok. Tweeduizend jaar later leven nog altijd vele mensen op
straat, ook in ons land: asielzoekers en kansarmen in Brussel bijvoorbeeld. Zij kunnen weten
hoe Jozef en Maria zich voelden. Na de geboorte van Jezus moesten zijn ouders onmiddellijk
met hun pasgeboren kindje op de vlucht slaan, want koning Herodes wilde het koningskind
Jezus meteen doden. Dat lukte hem niet, maar vele andere onschuldige kleine kinderen
werden toen in Bethlehem door de soldaten van koning Herodes wel gedood. Zij werden
bedreigd, het zwijgen opgelegd, misbruikt door machtige mensen.
Tweeduizend jaar later kunnen we niet zeggen dat het nu allemaal veel beter is en zoiets
vandaag niet meer zou gebeuren. Op kerstdag 2010 zullen vele kinderen in de wereld
sterven van honger, kou of ellende.
Moeten we dan droevig zijn bij het kerstfeest ? Nee, want kerstmis is een hoogdag in de
kerk, een echt feest. God is bij de mensen komen wonen, en daar kunnen we alleen maar
blij om zijn. God heeft ons niet alleen gelaten, maar is bij ons gekomen. Om ons te vertellen
over een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Om ons te tonen hoe sterk de liefde kan zijn.
Kerstmis is het feest van de liefde van God voor de mensen. Wie dat gelooft probeert ook
goed te zijn voor God en de medemensen. Niet alleen voor de eigen familie, maar voor alle
mensen, want ze zijn allemaal kinderen van God.
Laten we het blijven proberen. Zoals Jezus Christus naar wie de Chiro is genoemd.
Toost ! Zalig kerstfeest !
Priester Henk

































De wist-je-datjes uit de vorige flits bijna allemaal over de (nieuwe) leiding
gingen?
We naast nieuwe leidingsmensen echter ook een nieuwe vb hebben?
Deze vb Bjorn heet?
Hij vorig jaar al mee was op kamp?
Hij getrouwd is met Jutta en ze samen een kindje Maren hebben?
Sommige van de leidingsmensen nog leiding hebben gehad van Bjorn en
Jutta?
Dit in mijn geval toch wel al een tijdje geleden is?
Bjorn ook nog groepsleider is geweest van onze Chiro?
Bjorn brandweerman is in Heule?
Ook Piet brandweerman is (wel in Kortrijk)?
Angelique en Joris (van de kookploeg) een tweede kindje hebben
gekregen?
Thor het nieuwe broertje is van Nona?
Wij binnen de Chiro zelf ook aan uitbreiding doen?
Dit echter niet op gebied van kindjes maken is, maar over onze nieuwe
hemen gaat?
Het einde van de verbouwingen in zicht is?
Wij daar heel blij mee zijn?
Wij een aantal nieuwe lokalen bij krijgen?
Wij het statietje waarschijnlijk gaan verliezen?
Stad Kortrijk dit beslist heeft?
Zij ons toch verwend hebben?
Wij daar leuke tijden beleefd hebben?
De aspi’s en keti’s daar de woensdag en zaterdag terecht kunnen?
Het examens zijn voor jullie?
Jullie aan het studeren (moeten) zijn?
De leiding ook bijna examens heeft?
Deze voornamelijk in januari vallen?
Jullie dan vervangleiding zullen krijgen?
De die-hards toch zullen blijven komen?
Ik daar waarschijnlijk niet bij zal zijn?
Ik dit jammer vind?
Ik moet stoppen door plaatsgebrek?

DATUM
zondag 19 december 2010
zondag 26 december 2010
Woensdag 5 januari 2011
zondag 13 februari 2011
25-27 februari 2011
Zondag 13 maart 2011
18-20 maart 2011
25-27 maart 2011
8-10 april
zaterdag 16 april 2011
zondag 17 april 2011
zondag 24 april 2011
zondag 26 juni 2011
zaterdag 9 juli 2011
zondag 17 juli 2011
donderdag 21 juli 2011
zondag 24 juli 2011
Zondag 31 juli 2011

ACTIVITEIT
14.00 uur: Kerstevocatie
GEEN CHIROWERKING:2e kerstdag
Filmfestival van de keti’s (14u)
GEEN CHIROWERKING: kampverkenning leiding
Weekend speelclub
GEEN CHIROWERKING
Weekend zwoebers
Weekend keti’s
Weekend rakwi’s
24 uur + Groepsfeest chiro stine!
Eetfestijn chiro stine
GEEN CHIROWERKING: Pasen
Laatste chirowerking
Daguitstap
Chiromis chiro Stine
vertrek chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)
bezoekdag chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)
Terugkomst chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)

23/07/2012 - 02/08/2012
01/08/2013 – 10/08/2013
31/07/2015 - 10/08/2015

chirokamp: ‘De Boseinder + De Kievit’ Neerpelt
Chirokamp: ‘Sint Aubertus’ Brasschaat
chirokamp: ‘De Driepaal’ Dilsen-Stokkem
(onder voorbehoud)

Hallo Bjorn. Hoe ervaar jij het VB-schap, want dit is je eerste jaar?
Veel werk, dat is het eerste waar ik aan denk… Maar je hoort me niet klagen, verre van
zelfs. Ik doe dat enorm graag.
Het grote voordeel is dat ik de Chiro nooit echt losgelaten heb, dus ik weet voor een
groot stuk wat er allemaal komt bij kijken. Ik ben enkele jaren geleden wel gestopt als
leider, maar direct daarna zijn we begonnen met het in elkaar steken van ontspanningsLK’s. Ik vond (en vind het nog altijd) enorm belangrijk dat de leiding zo nu en dan eens
zelf nog lid moet kunnen zijn, en ik had het geluk dat we dat toen konden verkopen aan
de toenmalige leiding. Ondertussen zijn we enkele jaren verder en tot mijn grote
tevredenheid leeft die visie nog altijd binnen de leiding en oud-leiding. Door daarmee
bezig te zijn en zo veel mogelijk mijn kop te tonen op de momenten dat er iets te doen
was van de Chiro is ook de interesse in de kookploeg gegroeid, en van het een kwam
uiteindelijk het ander. Zo ben ik dus VB geworden. Op die manier realiseer ik dus een
voorlopig laatste stap in een reeds lange carrière binnen Chiro Stine. Het enige wat
eigenlijk nog op mijn CV ontbreekt is de functie van proost, maar dat interesseert me
eigenlijk een heel stuk minder.
Wat ik eigenlijk wel ervaar, dat is dat ik momenteel heel anders in het leven sta dan in
de periode dat ik leider was. Ik moet toch stilaan beginnen geloven dat het verstand echt
wel met de jaren komt. Zaken die ik vroeger zelf met heel veel plezier en enthousiasme
deed, waar de nodige risico’s aan verbonden waren, die begin ik nu toch wel veel
kritischer te bekijken… ook de manier van denken en handelen is in die jaren sterk
veranderd. Nu, ik wijt dat allemaal aan de zogenaamde jeugdige naïviteit, het jeugdig
enthousiasme. En eerlijk gezegd, soms mis ik dat wel een beetje…
Wat gaf jou de motivatie om volwassen begeleider te komen in Chiro Stine?
Weet je, als kind werd ik lid van een zeer bloeiende Chiro Stine. Ik heb nog kampen
meegemaakt waar we met 180 leden op kamp gingen. Na enkele jaren is dat ledenaantal
geleidelijk aan gaan verminderen tot we op het dieptepunt met amper 50 personen op
kamp gingen. Onder impuls van onder andere mijn broer is het tij beginnen keren en zijn
we stilaan uit het dal gekropen. In die periode ben ik zelf ook leider geworden, ben ik
ook nog groepsleider geworden en telkens zagen we een geleidelijke verbetering. Die
taken werden dan enkele jaren geleden doorgegeven aan andere personen en nu zijn we
eigenlijk helemaal top aan het worden. De grootste uitdaging bestaat er nu natuurlijk in
deze trend vast te houden. En daar wil ik voor een stuk ook mijn steentje toe bijdragen.
Dat is uiteindelijk een van de belangrijkste aspecten voor mijn motivatie.
Bovendien spreekt het werken met jongeren mij nog altijd enorm aan. Ik kan er enorm
van genieten om jongeren te motiveren voor een heel aantal zaken die misschien niet
echt voor de hand liggen (of dat nu altijd even goed lukt, dat laat ik in het midden…).
Maar, na al die jaren in de Chiro weet ik ondertussen ook al dat Chirojongeren niet
zomaar jongeren zijn…
Je bent zelf ook als lid in onze Chiro gekomen, je werd leider + hoofdleider. Wat
waren jouw topmonten?
Goh, ik heb natuurlijk verschillende topmomenten beleefd… maar spontaan begin ik aan
enkele anekdotes te denken die ik zelf beleefd heb, zoals met de triporteur op kamp
trekken en die dan met al onze bagage in de vaart te zien sukkelen, waarna de
brandweer van Zwevegem die is komen uithalen en waarna we onze trip gewoon hebben
verdergezet (onder lichte dwang van die duikers weliswaar, maar goed). Ik denk dan ook
spontaan aan een voorkamp dat we gedeeltelijk hebben afgelegd via liften. Maar in
plaats van met auto’s hebben we dat met binnenschepen gedaan.
De internationale kampen die ik gedaan heb waren ook een topper. Zo ben ik zelf nog
naar Zwitserland gegaan, maar hebben we ook Zwitsers en recentelijk nog Spanjaarden
op kamp gehad. De 2 Krinkels waar ik als leider aan heb deelgenomen waren de max, …
Enfin, een heel aantal zaken eigenlijk…

Maar eigenlijk vind ik het terug keren naar huis na kamp altijd een gigantisch
kippenvelmoment. De ontlading van een gans jaar druipt er zo van af. Dat vind ik altijd
enorme topmomenten. Daar kan echt niets tegenop. Iedereen is content terug thuis te
zijn, de ouders zijn blij als ze de stralende gezichten van hun kinderen terug zien, …
Maar ik zou vooral ook het feit niet willen vergeten te vermelden dat ik hier mijn vrouw
heb leren kennen. Het klinkt misschien cliché, maar dat zou toch zeker niet mogen
ontbreken in mijn lijstje van topmomenten. En kijk, ik ben er nog altijd mee getrouwd,
we hebben zelfs al een hele flinke dochter… Wat kan een mens eigenlijk nog meer
verlangen…
Zelf heb je ook een dochtertje, Maren. Hoe zal jij later tegenover haar staan ivm
jeugdbewegingen?
Ik zal haar denk ik altijd steunen in haar keuzes dat ze maakt… Ik heb natuurlijk geen
glazen bol, maar stiekem hopen we toch dat ze in de voetsporen treedt van papa en
mama. Jarenlange intense inzet in de beweging waar wij zelf ook altijd heel hard aan
gewerkt hebben… Een beweging die voor iedereen open staat, waar iedereen zichzelf kan
zijn en waar iedereen respect heeft voor iedereen… En als Maren dan nog eens dezelfde
stappen zet als wij, dan kan ik enkel maar trots zijn op haar. Nu, we zijn nog zo ver niet,
voor ’t zelfde geld wil ze niet naar de Chiro komen en kiest ze resoluut voor de Scouts…
Maar dan zal ik toch even mijn gedacht zeggen denk ik…
Nee, serieus, ik begin er zo stilaan van overtuigd te geraken dat het me eigenlijk niet zo
heel veel uitmaakt, zolang ze zich maar nuttig maakt. Dan ben ik eigenlijk al heel
tevreden.
Van thuis uit heb ik ook een aantal zaken meegekregen, maar we kregen ook voldoende
vrijheid om een aantal zaken zelf uit te zoeken. En daarin werden we ook altijd gesteund.
Ik kan me niet herinneren dat we met handen en voeten ergens aan gebonden waren.
Als ik dat kan doen met Maren, dan denk ik dat we redelijk geslaagd zijn in ons opzet.
Ten slotte, is er nog iets dat je wil mee delen aan onze flits lezers?
Ik ben eigenlijk nooit een goede spreker geweest, dus om zomaar iets te gaan verzinnen
om mee te geven aan de Flits lezers vind ik nogal moeilijk…
Nu, ik hoop in ieder geval dat we met de huidige ploeg bezig zijn aan een sterk jaar. Het
is niet altijd even gemakkelijk. We zitten volop in een verbouwing van de lokalen, we
werken met personen die zelf nog hun draai aan het zoeken zijn in het leven, die bezig
zijn met hun studies, enz.
Als je al die zaken bij elkaar telt, dan vind ik het echt deugddoend te zien dat de huidige
ploeg er nog in slaagt om iedere zondag opnieuw een degelijke werking in elkaar te
steken.
En uiteraard hoop ik dat er zich onder de huidige lezers nog voldoende
personen/kinderen zijn die het voorbeeld van hun leiding willen volgen. Maar nu begin ik
te veel als een of andere profeet te klinken, dus zouden we het hier beter bij laten denk
ik…
Bedankt Bjorn voor het interview en nog veel succes in onze chiro.

Matthijs & Sain.

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

ZWOEBERS

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

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

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

SPEELCLUB

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

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

Saïn Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
 056 37 22 31
 0472 44 74 97
saaiiin@live.nl

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

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

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

RAKWI’S

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

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

TITO’S

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

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

Pieter Esprit
René Declercqlaan 5
8501 Heule
 056 35 57 34
 0473 21 51 19
pietr.esprit@hotmail.com

KETI’S

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

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

jonathanvancoillie@hotmail.com

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

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

ASPI’S

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

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

Bjorn Deleu
Gullegemsesteenweg 199
8560 Gullegem
 0497 77 64 98
bjorn.deleu@gmail.com

VB’S

Piet Desimpelaere
Meidoorn 5
8501 Heule
 056 35 14 61
 0494 15 21 94

