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Feest mee !
Beste lezers.
Kunt u het zich voorstellen: een maand lang geen chirowerking op zondagnamiddag? In de
zomervakantie misschien wel, dan is ofwel iedereen op reis of zijn we op kamp. Maar in april,
midden ’t schooljaar? Het kan! Neen, we gaan niet staken en nee, we houden er zeker niet
mee op. April wordt integendeel een speciale chiromaand vol geweldige activiteiten.
Van 3 tot 5 april gaat uw leidingsploeg op weekend naar het verre Limburg.
Op kampverkenning gaan we op zoek naar een toffe locatie voor de 2-daagse, de mooiste
wandelpaden voor de bezoekdag, weides, zandvlaktes en uitgestrekte bossen om in te
spelen. Geen werking dus, maar het kampterrein zal deze zomer voor ons geen geheimen
meer kennen.
Het weekend daarop is het Pasen en gaan we met z’n allen paaseitjes rapen. Ook geen chiro
dus, maar we zitten niet stil in de paasvakantie! Zaterdag 18 april bent u namelijk allen
uitgenodigd op ons groepsfeest. De gasten leven zich voor één keer uit de zaterdagavond,
op een podium met u als publiek. Zondag 19 april geniet chirominnend Heule van een
heerlijk hespenspit met frietjes en de laatste 24 uren-rondjes van de tegen dan volledig
afgepeigerde keti’s en aspi’s.
De laatste zondag van de maand, 26 april, vieren we mee 75 jaar Chiro
(zie www.chiro.be) met Olé Pistolé! Het wordt een ontbijtactie om de vingers van af te likken
met daarop aansluitend onze ochtenddropping. Inderdaad, dit jaar beproeft onze OOLD een
nieuw concept. Meer info hierover vindt u ongetwijfeld verder in de flits. Vertel het alvast
voort !

Vrolijk Pasen
Eline en Olorin

Allerliefste zwoebertjes.
Hier zijn we weer met een artikeltje speciaal voor de zwoebers. Joepieee!!
Alles goed met jullie? Hopelijk vonden jullie het leuk op weekend. Wij waren enorm tevreden dat
onze zwoebertjes allemaal zo flink hebben meegespeeld! Iedereen werd ondergedompeld in een
spannend piratenavontuur met een echte schattenjacht. Jaja, jullie hebben prima de plaats van de schat
ontdekt en de codes ontcijferd! Applaus voor jezelf!
Dit jaar zitten we met zeer stoere leden want er was niemand die heimwee had! Dat verdient ook een
applaus! (Tegen het einde van dit artikel zullen je handen helemaal warm hebben van al dat
handgeklap.)
Goed nieuws! Er staat ons een leuke activiteit te wachten: het groepsfeest!!
Voor sommigen wordt dit hun eerste groepsfeest. Daarom leggen we even uit hoe dat gaat.
Het groepsfeest is altijd volgens een thema. Maar welk thema het nu is, vertellen we lekker nog niet.
Verrassing! Elke afdeling bereidt een toneeltje, dansje, … voor rond het bepaalde thema. Alle stukjes
worden de zaterdagavond voorgesteld aan de trotse mama’s, papa’s, vrienden, familie … We houden
jullie op de hoogte wat wij zullen doen. Tijdens de paasvakantie zullen we wel een paar keer moeten
oefenen om een prachtig resultaat te hebben.
Je zult daarvoor nog een briefje krijgen met de nodige informatie.
De zondag is er hespenspit, een ideaal moment om met de ganse familie gezellig samen te zijn ☺. Oh,
en euhm, er zijn overheerlijke frietjes bij! Dat mag je dus niet missen.
Nog meer goed nieuws! Binnenkort is het paasvakantie! Daar verlangen jullie waarschijnlijk wel heel
hard naar hé. Amai, twee weken lang mag je spelen, moet je niet naar school gaan, kan je afspreken
met vriendjes of vriendinnetjes, ga je misschien ergens naartoe, kan je komen repeteren voor het
groepsfeest … We zijn alvast heel benieuwd om al je leuke verhalen te horen.
In deze flits vind je nog een tekening om flink in te kleuren. Als je ze meebrengt naar de chiro, krijgt
jouw tekening een plaatsje in het lokaal. Wij zouden het superleuk vinden als we veeeeeel tekeningen
kunnen uithangen. Zoek dus snel de tekening, grijp die kleurpotloden vast en kleuren maar!
Dit was het dan voor deze keer. Tot chiro!
Vele, vele groetjes van jullie superleuke leiding:
Isabelle, Daantje Banaantje, Hanne en Hanne.

Vrolijk Pasen!

Hoipiepeloi!
Hier jullie leiding ;-). Hoe gaat het nog met jullie allemaal?
Met ons is alles nog steeds in orde. Wij vonden de
leidingswissel heel leuk, maar we hebben jullie toch wel een
beetje gemist. Hopelijk jullie ons ook … En natuurlijk missen
we leidster Emmeline ook nu ze daar in het verre Bratislava
zit. Gelukkig komt ze binnen een paar weken al weer terug
zodat ze zeker meekan op ons megafantastischsupercool
weekend. Jaja, jullie lezen het goed, 10, 11 en 12 april gaan
we met z’n allen op weekend naar Waregem. Wij hopen
alvast dat jullie allemaal meegaan en dat jullie heel erg flink
zullen zijn. ☺.
Vele groetjes van
jullie leiding.
Wij in België

Emmeline,
Rüne,
Melian
en
Anneleen

Emmeline in Slowakije

Hellooow Rakwi !!
Misschien hebben we het jullie al gezegd of misschien ook niet maar wij hebben ons
echt geamuseerd op weekend en we hopen dat jullie dat ook kunnen zeggen.
We zijn ondertussen al bijna Pasen en dat wil zeggen dat het laatste deel van het
Chirojaar eraan komt maar het is dus NOG LANG NIET GEDAAN WANT:
er wachten ons nog een hoop avonturen en leuke momenten. Voor de mensen die hun
agenda niet zo goed bijhouden, sommen we de hoofdpunten nog eens op.
Eerst en vooral even vermelden dat er op zondag 12 april geen chiro is want dan moeten
jullie paaseieren rapen.
Het weekend daarop volgt het fameuze groepsfeest waar we zullen proberen om
ongeëvenaarde prestaties neer te zetten op het podium.
Dan hebben we op zondag 26 april een primeur in onze chiro, namelijk Olé Pistolé.
Aangezien dit nieuw is leg ik het jullie even vlug en duidelijk uit. Omdat de chiro in
België dit jaar 75 jaar bestaat, zijn er een hoop evenementen en één daarvan is dus Olé
Pistolé. Iedereen is op die ochtend welkom voor een ontbijt en daarna kun je met
vrienden en familie deelnemen aan de dropping. Ja inderdaad, dit jaar is het overdag
maar verandering van spijs doet eten, dus kom allemaal af zou ik zeggen!
Op zondag 31mei is er (weeral

) geen chiro.

En op zondag 28 juni is de laatste werking maar dit betekent niet dat dit dan het einde is
van het werkjaar want dan gaan we nog op daguitstap, maar daarover krijg je later nog
informatie.
En dan natuurlijk niet te vergeten het kamp van 21 tot 31 juli in Meeuwen-Gruitrode!!!

Wij (de leiding) willen jullie ook nog wel eens bedanken omdat jullie meestal wel flink
zijn de laatste tijd en dat mag ook gezegd worden, dus ... houden zo!

We hopen dat we jullie dit jaar nog veel mogen zien want hoe meer zielen hoe meer
vreugde. Tot de volgende!!
Jullie leiding.

Hallo keti’s …
De lente is in het land, de klokken zijn bijna terug van Rome en dat betekent dat er dringend
een artikel geschreven moet worden voor de paasflits. Zo’n artikel schrijven voor de flits, dat
is een aartsmoeilijke opdracht die zeker niet mag onderschat worden. Want hoe vul je een
A4’tje met boeiende vertelsels? Ik zou natuurlijk met de grootte van het lettertype kunnen
spelen: HEEL GROOT of juist heel klein.
Maar daar gaan die van de lay-out niet mee kunnen lachen.
Ik zou er een prentje
of een foto
tussen kunnen plakken als bladvulling. Maar zo
maak ik mij er te gemakkelijk van af. Misschien kan ik vertellen over mijn hond of over de zon
die vandaag schijnt. Helaas pindakaas, ik heb geen hond en jullie zien zelf ook wel dat de
zon schijnt. Of ik zou kunnen zeveren over de dolle fratsen en stomme stoten die jullie de
zondag uithalen. Maar die kennen jullie zo ook wel. Eventueel een tipje van de sluier lichten
over de fantastische activiteiten die we nog gaan doen de komende zondagen of op ketiweekend. Maar dan is het niet meer spannend. En een artikel van een halve pagina, dat oogt
niet zo mooi.
En daarom schotel ik jullie de unieke ‘welke confituur eet jij het liefst’-test voor. Omcirkel het
antwoord dat het best bij jou past.
1. Als ik moet helpen in het huishouden, dan doe ik het liefst
a. De afwas
b. Het stof af
c. Onkruid wieden
2. Als ik tijdens het praatcafé honger krijg dan bestel ik in het frietkot meestal
a. Een bickyburger
b. Een frikadel
c. Een bickyburger, een frikadel, een kleintje met stoofvleessaus en een lookworst
3. Tijdens een spelletje baseball
a. Krijg ik de bal op mijn hoofd, in mijn maag of op een andere gevoelige plaats
b. Sla ik er gegarandeerd iedere keer mooi naast
c. Raak ik de bal altijd perfect en loop ik minstens één homerun
4. Als mijn fiets kapot is dan
a. Leer ik vliegen
b. Ga ik wel te voet, met één schoen aan en één schoen af
c. Neem ik gewoon een fietsje voor kleuters
Antwoorden:
- Ik heb het meest: a: Proficiat, jij bent een echte aardbeienconfituureter!
- Ik heb het meest: b: Gefeliciteerd, abrikozenconfituur is echt iets voor jou!
- Ik heb het meest: c: Deze test doet jouw ware aard naar boven komen:
jij lust liever choco!
Groensels en zoensels,
Jullie leiding (Dries, Jody en Eline)

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).
Bij het invullen van de attesten werd er vastgesteld dat er een fout stond bij het kalenderjaar.
Normaal waren deze attesten bedoeld voor het kalenderjaar 2008 maar er was melding van het
kalenderjaar 2007. Verleden week ontvingen wij van stad Kortrijk nieuwe en juiste attesten. Deze
worden zo vlug als mogelijk ingevuld en 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.

DATUM
zondag 29 maart 2009

ACTIVITEIT
☺ (☺ = Chirowerking) + uitdelen FLITS: Pasen

zondag 5 april 2009

GEEN CHIROWERKING: kampverkenning leiding

vrij 10 – zon 12 april 2009

Speelclubweekend

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

☺

vrij 15 – zon 17 mei 2009

Ketiweekend

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

Chirokamp: ‘Sloerodoe’ Bocholt

21/07/2011 - 31/07/2011

Chirokamp: ‘Tijl en Nele’ Oostham (Ham)

23/07/2012 - 02/08/2012

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

31/07/2015 - 10/08/2015

CHIRO STINE HEULE GROEPSFEEST HESPENSPIT CHIRO STINE HEULE GROEPSFEEST HESPENSPIT

Beste ouders, beste chirosympathisanten.
Naar jaarlijkse traditie houden wij opnieuw een chirofeest.
Op ZATERDAGAVOND 18 APRIL 2009 start het chirofeest
met ons GROEPSFEEST met een optreden van alle afdelingen.
Dit gebeuren gaat door in de zaal van de Broederschool.
Deuren open om 19.45 uur en de toegang is GRATIS.
Bijgevolg verwachten wij dan ook veel publiek. Iedereen is zeker van harte welkom.
Op ZONDAG 19 APRIL 2009 bieden wij u ons overheerlijk HESPENSPIT aan.
Een gelegenheid om met familie, vrienden, kennissen, enz. eens gezellig uit eten te gaan
(joepie, mama of papa hoeft niet te koken !!!) en op je gemakjes wat te zitten palaveren.
Wij verwelkomen u vanaf 11.00 UUR met een aperitiefje 'à la Chiro Stine' om daarna
gezellig te tafelen.
Wij bieden u opnieuw 4 menu’s aan:
Een volwassen menu (frieten + hesp + groenten) aan € 9.
Een vegetarisch menu (frieten + vleesvervanger + groenten) aan € 9.
Een kindermenu (-12 jaar) (frieten + hesp + groenten) aan € 5.
Een kindermenu (-12 jaar) (frieten + vleesvervanger + groenten) aan € 5.
Het hele gebeuren vindt plaats in de BROEDERSCHOOL, SCHOOLSTRAAT 2
te HEULE.
Kaarten voor deze hespenspit kunt u nu nog ENKEL en alleen in VOORVERKOOP
bekomen bij de leiding of
telefonisch aanvragen op het nummer
056/35.68.00 of 0486/24.0047 (Joost) en
056/35.65.55 of 0486/70.49.39 (Hugo)
en dit uiterlijk tot maandag 13 april 2009.
Op zaterdag 18 april 2009 en zondag 19 april 2009 kunt u GEEN kaarten meer
aankopen.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen om u op deze dagen te mogen verwelkomen.
Op deze wijze toont u enigszins uw interesse en steun voor CHIRO STINE,
waarvoor wij u bij voorbaat van harte danken.
Groetjes,
De leiding.
CHIRO STINE HEULE GROEPSFEEST HESPENSPIT CHIRO STINE HEULE GROEPSFEEST HESPENSPIT

Chirojeugd Vlaanderen viert feest!
Binnenkort kunt u de reclamespot zien op TV,
de affiches zien hangen in de Heulse winkels of
de advertenties lezen in de boekskes …
De Chiro wordt dit jaar 75 en de wereld zal het
geweten hebben!
Daarom worden er op zondag 26 april 2009
overal te lande Olé Pistolé-ontbijtacties
georganiseerd.
765 Chirogroepen bieden ontbijt aan om aan de
wereld te laten weten dat we jarig zijn en om de
buurt kennis te laten maken met de Chiro.
Uiteraard doet Chiro Stine ook mee!
Iedereen - jong, oud, lid, geen lid, buur,
toevallige passant, … - is welkom.
U kunt aanschuiven aan onze ontbijttafel
in de zaal van de Broederschool vanaf 8 uur
tot 11 uur voor een overheerlijk ontbijt.
Wat kost dit alles?
- Wie enkel ontbijt wil, betaalt €2 per persoon ter plaatse.
- Wie meedoet aan de dropping (zie hiervoor ook de rubriek DROPPING) en zich
vóóraf kaarten aanschaft, krijgt zijn ontbijt er gratis bovenop.
Wij zouden zeggen:
neem massaal deel aan de dropping en krijg er massaal een gratis ontbijt bij!!!

Ter herinnering of voor al wie het nog niet wist: Chiro Stine organiseert opnieuw een denderende
familiedropping, zowel voor jong als oud.
Daarom: kom massaal af. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!!
Enkele praktische mededelingen:
- Data: zondag 26 april 2009
- Verzameluur: vanaf 9.00 uur tot en met 12 uur
- Verzamelplaats: chirolokalen (Hemelweg 34 Heule)
- Vervoer: eigen benen
- Wandelafstand: ongeveer 8,5 km
- Wandeltijd: ongeveer 2,5 à 3 uur
- Deelnameprijs: * individueel: € 4 met bijhorende verrassingen
* gezinskaart: € 13 met bijhorende verrassingen
- Kaarten: nu al in voorverkoop bij de leiding of telefonisch bij:
056/35.65.55 of 0486/70.49.39 (Hugo) - 056/35.68.00 of 0486/24.00.47 (Joost)
dus: BESTELLEN MAAR !!!
Enkele nuttige tips:
- Een paar stevige wandelschoenen, die ZEKER tegen heel wat modder kunnen.
- Bij regenweer zijn regenkledij en paraplu sterk aan te raden.
- De wandeling is MOEILIJK voor buggy's, rolstoelen en dergelijke.
- Een zaklamp is onmisbaar voor wie niet goed ziet in klaarlichte dag!!!
- Reflecterende kledij of attributen verhogen de veiligheid en worden sterk aangeraden.
- Schrijfgerief kan ZEKER heel handig zijn en is ABSOLUUT nodig!!!
ZEKER LEZEN !!!!!!!!!!
De familiedropping verloopt dit jaar NIET op verplaatsing en grijpt plaats op een
ZONDAGVOORMIDDAG. De reden hiervoor is heel uitzonderlijk: wij combineren de dropping met
Olé Pistolé (zie hiervoor ook de rubriek OLÉ PISTOLÉ) of omgekeerd.
Wie VÓÓRAF kaarten bestelt voor de dropping krijgt er een GRATIS ONTBIJT bij en dit vanaf
8.00 uur tot 11 uur. Om 9.00 uur kunnen jullie dan starten met de dropping en dit tot uiterlijk 12.00
uur. Wie na dit afsluituur nog toekomt, kan helaas niet meer deelnemen aan de dropping.
Inschrijven ter plaatse voor de dropping is nog steeds mogelijk.
Het kan heel handig zijn om reeds vooraf groepjes te maken van ongeveer 10 man.
Aan de chirolokalen bekomen jullie een wegbeschrijving aan de hand van een bepaalde
droppingtechniek die jullie leidt naar de eerste post. Aan de hand van een paar nieuwe
droppingtechnieken sturen we jullie op pad voor de rest van de wandeling. Voor zowel de kinderen als
voor de volwassenen zorgen we onderweg voor een aangename doeactiviteit. Tevens houden wij op
het einde van de rit een plaatsje vrij om de dorstige te laven.
Wie er vorig jaar bij was, zal zich zeker nog de ambiance herinneren. Elk zegge het voort!
Wij houden ons alvast aan onze afspraken, hopelijk jullie ook. Wij kunnen helaas op niemand
wachten anders valt ons tijdschema in duigen.
We wensen jullie nu reeds een denderende familiedropping toe!
Groetjes,
Briek, Hugo, Joost, Koen, Peter en de gehele leiding Chiro Stine Heule
Nog meer info? 056/35.65.55 of 0486/70.49.39 (Hugo) - 056/35.68.00 of 0486/24.00.47 (Joost)

ZONDAG 26 APRIL 2009 ZONDAG 26 APRIL 2009 ZONDAG 26 APRIL 2009

Wist je dat …
Door een misverstand verschenen de juiste Wistjedatjes niet in de Kerstflits maar
werden de Wistjedatjes van de eerste Flits nogmaals gepubliceerd. Bij deze mijn
excuses en vandaar deze vanzelfsprekende rechtzetting.
‐ … de Sint weer weg is uit het land?
‐ … de Kerstman met zijn rendieren dus bijna komt?
‐ … er vele leidingmensen moeten blokken?
‐ … er dus veel vervangleiding zal zijn?
‐ … de grootste jojo ooit 3 meter en 17 centimeter hoog was en 407 kilo woog?
‐ … de kans dat je de lotto wint 1 op 5.000.000 is?
‐ … 1 op de 5 Belgen allergisch zijn voor selder?
‐ … de koning van Siam 9000 vrouwen had?
‐ … een kip na 18 weken volwassen is?
‐ … een kip in de supermarkt maar 6 à 7 weken oud is (een kuiken dus)?
‐ … kauwen terwijl je uien snijdt, het tranen voorkomt?
‐ … we per dag met z’n allen zo’n 19,1 miljoen keer na het W.C. gaan?
‐ … radio Donna bijna stopt met uitzenden?
‐ … een nieuwe zender wordt opgestart op 5 januari?
‐ … waar je je ook bevindt in Australië, je nooit meer dan 1.000 km verwijderd
bent van de oceaan?
‐ ... met je kaken malen, je concentratie hierdoor verhoogt?
‐ … de vacht van een ijsbeer niet wit is maar gewoon helder?
‐ … een kakkerlak elke 15 min. een scheetje laat?
‐ … witte katten met blauwe ogen bijna altijd doof zijn?
‐ … honden gek zijn op kattenvoer omdat het zo lekker ruikt?
‐ … de honderdjarige oorlog maar liefst 116 jaar duurde?
‐ … het licht van de Grote Beer zo’n 2000 jaar geleden is uitgezonden?
‐ … de kaken van een kat niet zijwaarts kunnen bewegen?
‐ … speciaal voor Expo ’58 een broodzak werd ontworpen?
‐ … ik weeral maar eens niet alle ‘Wist je datjes’ zelf heb uitgevonden ?

Wist je dat …
‐ … ik geen tweede naam heb?
‐ … een Korvetkapitein hetzelfde is als een Majoor maar voor de marine?
‐ … de fuif alweer geslaagd was?
‐ … een medaille twee zijden heeft?
‐ … de paasvakantie er weer aan zit te komen?
‐ … en dus ook het groepsfeest voor de deur staat?
‐ … dat ook muren radioactieve stralingen veroorzaken?
‐ … je dus niet weken in gebouwen mag vertoeven?
‐ … een appelsien openspat als die van het 5de verdiep naar beneden valt?
‐ … een trein geen platte band kan hebben?
‐ … een wet uit 1969 Amerikanen verbiedt contact te hebben met buitenaardse
wezens?
‐ … water nat is?
‐ … als je 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen zou roepen, je genoeg geluidsenergie
hebt
geproduceerd om 1 kop koffie te verwarmen?
‐ … de chiro 75 jaar bestaat dit jaar (als je dat nog niet wist …)?
‐ … als je rechts kijkt, je links niets kan zien?
‐ ...het langste woord dat je kunt maken met alleen de bovenste rij van je
toetsenbord, topprioriteit is?
‐ … dat je niet aan je elleboog kan likken?
‐ … dat je ongeveer 30 ton voedsel eet in je hele leven?
‐ … slechts 20% van de Sahara uit zand bestaat?
‐ … heet water sneller bevriest dan koud water?
‐ … als een mier vergiftigd is, ze op haar rechterzijde valt?
‐ … een mens in z’n leven gemiddeld 8 spinnen eet ‘s nachts?
‐ … je in Finland niet op giraffes mag jagen?
‐ … en ook niet op dinosaurussen?
‐ … ik toch deze keer de meeste ‘Wist je datjes’ zelf heb uitgevonden?

ZOEK JE WEG IN HET DOOLHOF
EN ZOEK DE WOORDEN IN HET ROOSTER!

MOPJEEEES!
o Zitten twee gekke koeien in de dakgoot. Zegt de een tegen de ander: "Tjilp."
o Er lopen twee muizen door de woestijn. Als er opeens een vleermuis overvliegt,
zegt de ene: "Kijk, dat is mijn broer. Die werkt bij de luchtmacht."
o Waarom heeft een dom blondje geen ijsblokjes in de keuken?
(Ze kent het recept niet.)
o Wat krijg je als je € 2 geeft aan een dom blondje voor haar gedachten?
(Wisselgeld.)
o Hoe doe je een blondje lachen op een zaterdag?
(Haar een mop vertellen op woensdag.)

Liefste chiromensjes en chiro-ouders.
Sommige mensen vragen zich af hoe de toekomst er zal uitzien. Met onderstaande tekstjes krijg je
alvast een antwoord op de vraag:
“Hoe ziet de toekomst van de chiro eruit?”
Enkele leden schreven wat zij later willen doen als ze leider/leidster worden, bv. bij welke afdeling
ze willen staan en welke spelletjes ze zouden spelen.

Als ik later leider zal worden, dan speel ik met de kindjes leuke spelletjes
die ik zelf wil uitkiezen.
In het park speel ik pompje leeg, tikkertje, verstoppertje, kiekeboe, fons
in de spons en auto's meeslepen.
Ik zou graag in de speelklub leider zijn en modderspelletjes spelen.
Ik zou met de groep op weekend en op kamp gaan. Dan kunnen we in
tenten slapen en een kampvuur maken.
van Sander Dedeurwaerder
Speelclub

Ik zou heel graag leider willen worden
omdat je veel kleine vrienden maakt.
Het is leuk om leider te zijn
maar soms ook niet want ze kunnen irritant doen.
Als ik leider word wil ik graag bij de rakwi's zijn (tot nu toe).
De meeste spelletjes dat je gaat spelen zijn berejacht,
Potjestamp, tussen 4 vuren (tot nu toe).
van Jochen Wylin
Rakwi’s

Later als ik leidster word
zou ik graag bij de Titto's staan.
Je kan dan grote stadsspelen spelen en enkele met de fiets.
Je kan dan ook eens een namiddag harde pleinspelen doen.
Natuurlijk zou ik ook spellekes zoals berejacht, potjestamp,
bare, ... spelen.
van Liske Lesage
Tito’s

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

De haan komt in het kippenhok en sjouwt een struisvogelei naar binnen.
Hij zegt: “Dames, ik wil niet vervelend doen, maar ik wil jullie toch eens laten zien wat men elders
zoal presteert!
Waarom legt een kip eieren?
Als ze ze gooit, vallen ze kapot.
Wat is onzichtbaar en ruikt naar konijnenwortels?
Een konijnenwind!
Wat zegt een kip als ze tegen een lantaarnpaal loopt?
Tok!
Er liggen twee eieren in kokend water.
Zegt het ene ei: “Het is hier wel erg heet.”
Zegt het andere ei: “Je moet niet zeuren,
daar word je hard van.”
Waarom heet een ei, een ei?
Omdat je van de buitenkant niet kan zien
of het een hij of een zij is.
Jantje moet op school rekenen. De meester zegt:
“Jantje, als ik 4 eieren leg en jij legt er 3.
Hoeveel eieren hebben we dan bij elkaar?”
Jantje antwoordt:
“Nog steeds 4 want ik kan geen eieren leggen.”
Er liggen 2 eieren op het aanrecht.
Zegt het ene ei: “Ik duw je eraf hoor !”
Zegt het andere ei: “Ach.” Klets !
Twee kippen komen elkaar tegen. Zegt de ene kip: “Tok.”
Zegt de andere kip: "Are you tokking to me?"
Wat is het verschil tussen een zwarte kip en een witte kip?
Een zwarte kip kan wel witte eieren leggen
maar een witte kip geen zwarte.
Kleine Julia mocht voor het eerst mee naar een Paasdienst.
Na afloop vragen de ouders haar:
"Wel Julia, wat vond je nou het allermooiste?"
Julia zegt: "Nou, toen ze allemaal steeds zongen: Hallo Julia!"
Zondagmorgen aan het Paasontbijt.
“Mama, mijn ei smaakt akelig.”
“Houd je mond en eet het op.
Over het eten man niet gezeurd worden.”
Na een paar minuten eten …
“Mama, moet ik het snaveltje ook opeten?”

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
ª 0479/46.45.97
e-mail: hannedeprez@hotmail.com

GHEYSEN Isabelle
Vier Linden 24
8501 Heule
§ 056/32.06.48
ª 0497/24.52.64
e-mail: isabellegheysen@yahoo.com

LIETAERT Daan
Najaarsweg 22
8520 Kuurne
§ 056/72.80.62
ª 0497/71.70.78
e-mail: lietaertdaan@gmail.com

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

PARMENTIER Emmeline
Sint-Katharinastraat 39
8501 Heule
§ 056/35.48.44
ª 0484/49.86.28
e-mail: emmelineparmentier@hotmail.com

SOENENS Anneleen
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
§ 056/35.68.00
ª 0486/97.10.33
e-mail: anneleensoenens@msn.com

KERCKHOF Rüne
Koning Leopold II-laan 19
8501 Heule
§ 056/35.86.65
ª 0499/19.37.18
e-mail: rune_kerckhof@hotmail.com

VANCOILLIE Melian

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

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

VANCOILLIE Jonathan
Heulsestraat 136
8501 Bissegem
§ 056/37.12.54
ª 0475/23.95.30
e-mail: jonathanvancoillie@hotmail.com

Oude Ieperseweg 51

8501 Heule

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

www.chirostine.be

ASPI’s

KETI’s

TITO’s

WEBSITE CHIRO STINE HEULE:
GROEPSLEIDING: Eline SOENENS & Olorin VANCOILLIE
GHYSELEN Annelien
Hoog Einde 6
8860 Lendelede
ª 0499/23.04.48 (thuis)
ª 0497/75.26.81
e-mail: ghyselen_annelien@hotmail.com

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

POTTIE Ruben

VANCOILLIE Olorin

Leeuwebekstraat 8

Oude Ieperseweg 51

8501 Bissegem
§ 056/32.65.69
ª 0484/76.15.32
e-mail: rubainte@gmail.com

8501 Heule

CALLENS Dries
Ieperstuk 1
8501 Heule

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

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

§
ª 0474/42.19.52
e-mail: olorinvancoillie@gmail.com

SOENENS Eline
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
§ 056/35.68.00
ª 0484/61.73.37
e-mail: elinesoenens@msn.com
DECOENE Sammy
Mellestraat 221
8501 Heule
§ 056/32.93.07
ª 0493/54.45.92
e-mail: sammy.decoene@gmail.com
VANBECELAERE Simon
Ter Gracht 3
8560 Moorsele

§
ª 0496/33.12.43

e-mail: s_vanbecelaere@hotmail.com

LANGOUCHE Philippe
A. Rodenbachlaan 73
8501 Heule
§ 056/35.61.13
ª 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
ª 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
ª 0477/30.63.13
e-mail: priesterhenk.gevaert@belgacom.net

SOENENS Joost
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
§ 056/35.68.00
ª 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.

