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Beste lezers van deze paasflits,
Na een periode van examens en blok is de leidingsploeg opnieuw voltallig aanwezig tijdens de
werkingen. Oef, het einde van de examens en de komst van de lente wijzen ons op het feit dat de
drukste chiromaanden in aantocht zijn.
Zo zijn er nog tal van afdelingsweekenden, gewestweekenden, groepsfeest, hespenspit en nog zoveel
meer.
We hebben nog maar net een zalige dropping achter de rug en het groepsfeest staat ons al te
wachten. Wel gaan we eerst een weekendje op kampverkenning met de leiding naar Brasschaat,
waar de kampplaats ligt voor deze zomer.
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.
We komen pas laat terug om paaseitjes te gaan rapen thuis of bij familie dus op zondag 1 april zal er
geen werking zijn.
De week erna is het groepsfeest en hespenspit en uiteraard zal er dan ook werking zijn.
We wensen jullie alvast een vrolijk Pasen.
Wannes en Siebert

Dag liefste zwoebertjes !!
Hier nog eens een artikeltje van jullie superkeicoole leiding, joeppieeeeee !!
Verlangen jullie ook al naar Pasen ? Wij anders wel, dan kunnen we paaseitjes zoeken en opeten,
mmmm. Zo van die lekkere bruine, of zwarte, of toch misschien die witte ? Welke eten jullie het
liefst?
Pasen = natuurlijk ook het groepsfeest ! Dit wil zeggen repeteren repeteren en nog eens repeteren !!
Voor jullie zal dinsdag 2 april van 14 – 17 uur het repetitiemoment zijn  .
En natuurlijk worden jullie op het groepsfeest zelf ook verwacht hé (zaterdag 6 april).
De dag erna kunnen jullie ook altijd eens lekker komen eten @ chiro stine mmmmm.
Wat we natuurlijk ook niet mogen vergeten is JAWEL het lang verwachte WEEKEND van de zwoebie’s
 . Wij gaan op weekend van 10 tot 12 mei, hoor ik jullie nu vragen naar waar ? haha dat is en blijft
voorlopig nog een grote verrassing! Jullie zullen alles later nog wel van ons horen …
En tot slot ? hmm, … , nja , KLEUREN maar !!!
Tot de volgende 

Heeeeeey speelclubbersssssss!!!
Daar is de lente, daar is de zon
Hebben jullie het ook al gemerkt: het is ein-de-lijk
LENTE. Gedaan met die koude vingers en lange broeken. Gewoon zalig ravotten in volledige
chiro-outfit, mét chirorok of chirobroek. Maar lente wil ook zeggen: WEEKEND! Wij als
leiding verlangen suuuuuuuuuuuuperhard naar het mega-zalig-top-speelclubweekend, jullie
hopelijk ook? Het is niet meer zooooooooooo lang wachten! De meesten zullen al
ingeschreven geweest zijn op de infoavonden. Moest dit niet het geval geweest zijn en jij of
uw speelclubber wil nog dolgraag mee op weekend, kunt u ons altijd contacteren of gewoon
komen naar de volgende infoavond die doorgaat woensdag 27 maart.
Maaaaaaaar voor het weekend er aankomt moet je nog eventjes geduld hebben want eerst
moeten jullie nog paaseitjes rapen, daarna heb je ons geweldig groepsfeest, en niet te
vergeten; het super lekker hespenspit! We hopen dat ook op die chiroactiviteiten veel
speelcubbers aanwezig zullen zijn!
BRENG MAAR HEEEEEEEEEEEEEL JOU FAMILIE MEE EN AAAAAAAAAAAAAAAL JOU
VRIENDJES!
WelWelWel, ik hoop dat jullie zich niet vervelen tijdens de paasvakantie, als dit toch het
geval zou zijn dan hebben wij een leuke wedstrijd!!! Kleur deze prent zo mooi en origineel
mogelijk in en wie weet hangt jouw tekening wel binnenkort in ons lokaal. Wie wint, krijgt
een stoer speelclub geschenkje!! DUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS zeker een massale opkomst van
mooie tekeningen!

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 31 maart geen chiro is want
dan moeten jullie geliefde leiding het kamp gaan verkennen en moeten jullie al
die lekkere paaseieren gaan rapen.
Het weekend daarop volgt het fameuze groepsfeest waar we zullen proberen om
ongeëvenaarde prestaties neer te zetten op het podium. Vergeet ook vooral niet
om de dag na het groepsfeest ons hespenspit te komen bezoeken (njammie
njammie).
Op zondag 14 april is er ook geen Chiro en op zondag 12 mei is er de super
leuke mega machtige omloop van de Kluisbergen. Voor de rakwi’s die dit niet
kennen zal ik het even uitleggen. We gaan allemaal samen de torenhoge
Kluisberg bewandelen met tal van opdrachten onderweg. Na deze vermoeiende
wandeling nemen we een plons in het openzwembad. Hopelijk zijn jullie met
veel!
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.

Heeey Tito's!
Hier zijn we alweer met het 3de artikel!
Ondertussen is iedereen al bekomen van het super, bjistige, machtige weekend.
Nog eens proficiat aan Merel en Valentine die 'Beauty en the Nerd' gewonnen hebben.
En ook aan ons Liezeke en Wout, voor een welverdiende 2de plaats!
Terwijl wij zelf ook nog nagenieten van het super zalige weekend, zitten we niet stil!
Tal van activiteiten komen op ons afgestormd!
Groeps en hespenspit komt eraan, de dropping (neen, nu worden jullie niet terug gevoerd met
de auto!!), omloop kluisbergen, daguitstap, chiro mis, KAMP!
Jaja, je leest het goed! We zijn er nog lang niet!
Hopelijk hebben jullie al leuke momenten meegemaakt dit jaar! Want wij hebben er al genoeg
om door te vertellen.
We vinden het alvast super dat jullie telkens met zo veel aanwezig zijn!
We waren op weekend met 32 van de 35! Goe bezig gasten :-)
Hopelijk krijgen we dit aantal ook mee op kamp.
(Amber jij dus ook !)
Terwijl ik jullie arikel aan het neertypen ben, zit ik vol met ideeën voor het groepsfeest.
Mijn muziek staat hier luid en ik ben zo al sketches aan het bedenken voor jullie.
Maar we laten jullie zelf eerst kiezen ;-)
En kolf heeft de tijd van zijn leven! Amai, hopelijk heeft hij geen last als ik hem weg haal van
mijn andere schildpad!
Nu schetebezen, ik ga jullie laten maar nooit verlaten!!! :-)
xoxo, you know you love me!

Beste Keti’s
Luister eens goed.
…
Luister nog eens beter
…
Hoor je ze? Als je heel goed luistert weet ik zeker dat je ze kan horen.
…
NEEN ik bedoel niet die stemmetjes in jullie hoofd die jullie zeggen vanalles te doen.
Ik bedoel de paasklokken. We weten allemaal wat dat betekent de klokken.
Chocolade !!! EN de examens zijn gedaan :D
Het feit dat het passen is wil nog iets zeggen. Vanaf nu wordt het heel druk in ons keti werkjaar.

24 uren
06/04 
07/04

Gewestweekend
19/04 
21/04

Eigen Keti-weekend
26/04 
28/04

Filmfestival
13/04
Voor wie er 10 maart niet was:
we hebben samen gezeten met de aspi’s in verband met de 24 uren.
ons eerste idee om 24 uren met een waveboard te doen zal niet lukken. Voor zo ver we konden zien
gingen we maximum 2 zo'n borden hebben en dat is veel te weinig.
Momenteel zijn we bezig met 2 nieuwe ideeën namelijk als we er aan geraken gocars of steps (als we
niet aan de gocars geraken)
De spaghetti-avond was een groot succes.onder het moto elk klein beetje helpt. Merci aan iedereen
die iets heeft gedaan.
Alle rekeningen zijn binnen en we hebben nu ongeveer €550 in onze kassa.
Dit moet nog een serieus stuk naar omhoog dus alle ideeën blijven welkom.

Groetjes jullie leiding
Melian & Siebert

Hey aspi’s!
Eerst en vooral wensen we jullie een zalig Pasen toe! Time flies en het einde van het werkjaar nadert
met rasse schreden. We kunnen hierop maar één ding zeggen …
Om de ontbrekende zin te weten te komen hebben we nog een kleine opdracht voor jullie. Hieronder
staat een kort verhaaltje/gedichtje. In dit verhaaltje/gedichtje vind je verschillende zinnen
(schuingedrukt) afkomstig uit een bepaald liedje. Aan jullie om op de één of andere manier te weten te
komen van welke artiest of band deze teksten afkomstig zijn. Naast iedere zin staat een nummer dat
verwijst naar hetzelfde nummer onder de tekst. Naast dat nummer wordt het aantal tekens weergegeven
die overeenkomen met het aantal letters van de artiestennaam. Het aantal tekens wordt weergeven aan
de hand van een PLATSTREEPJE. Sommige strepen zijn vervangen door Letters, die letters verwijzen op
hun beurt naar de invulhokjes daaronder. Aan jullie om de overeenkomende letters uit de artiestennaam
in te vullen op de juiste plaats.
Succes en zeg niet dat het moeilijk is! Wie als eerste het antwoord op de aspi-pagina plaats wint een
schitterend paasKdo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I'm loosing my grip on reality,
I cannot simply agree that we are civilised (1)
So what we get drunk?
So what we smoke weed?
We're just having fun!
We don't care who sees..
So what we go out?
That's how it's supposed to be:
Living young and wild and free! (2)
That’s what i told my ex-girlfriend too.
Because of that we had a fight, she asked me:
Look straight into my eyes, tell me the truth and not lies (3)
So i told her again..
Now she hates me, she left me one month ago
I know she still loves me so i texted her
Come home baby, i know it, please dial me up
Alone i roam.. (4)
She answered: it’s the way that you fake it
i know it’s too late.. (5)
So right now all i need is a beauty and a beat,
Who can make my life complete (6)
So This is for the ones who care
The ones who listen know a way there
This one's for you, now show me a sign (7)
Signs were coming at me, so i picked one girl
We went out , we had a lot of fun
But when we went home i told her:
The way you shake it, i can’t believe it, I ain't never seen an ass like that (8)
She freaked out and so she left me too..
I’m still alone, but i hope
When my mind stops thinking, my eyes stop blinking,
I hope somebodys there… (9)
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Wist je dat …


Computers geïntegreerd zijn in iedereens dagelijks leven?



je op electronica 3 jaar garantie krijgt?



Apple hiervan de uitzondering is?



Apple slechts 1 jaar garantie geeft?



We een nieuwe paus hebben?



De vorige paus er dus mee gestopt is?



De nieuwe paus de naam Fransiscus heeft?



Het de eerste paus is met deze naam?



Onze chiro bij de grootste 12 is van België?



We hier heel trots op zijn?



we nog niet groot genoeg zijn?



Je dus nog zeker nieuwe vrienden mag meebrengen naar de chiro?



Er airbags bestaan voor fietsers.



Deze opblaast tot een helm als je valt.



Als je een ballon in vloeibare stikstof legt hij krimpt ?



Vloeibare stikstof -196° C heeft.



Als je de ballon er uit haalt hij direct terug tot normale grootte komt?



Wist je dat een vis 10 sec. kan overleven in vloeibare stikstof?



Ik het al geen 10 sec. kan uithouden in water dat kouder is dan 10° C



Sommige televisieprogramma’s leerrijk kunnen zijn?



Ik hiermee niet Spongebob, Mega Mindy of the Simpsons bedoel?



Ik eerder programma’s zoals op National Geographic of Scheire en de Schepping bedoel?



De 7 wist-je-datjes hierboven uit Scheire en de Schepping komen?



Dit dus bewijst dat je wel degelijk dingen kan opsteken van de tv?



Groepsfeest
De paasvakantie nadert met rasse schreden en ook hier blijft de Chiro actief. Op ZATERDAG 6
APRIL start het Chiro feest met ons spectaculair GROEPSFEEST !!
Willen jullie uw kind en anderen aan het werk zien op het podium? Kom dan zeker af naar de
Broederschool op zaterdag. Het start om 20u, wees dus zeker op tijd. Inkom is gratis dus je hebt
geen excuus om neen te zeggen! De dagen en uren waarop de kinderen repeteren kunt u
terugvinden op www.chirostine.be

Hespenspit
De ene dag groepsfeest, de volgende dag hespenspit. Op ZONDAG 7 APRIL 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 3 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 dit hespenspit kunt u ENKEL en alleen in VOORVERKOOP verkrijgen bij de
leiding.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen om u op
deze dagen te mogen verwelkomen.

24u
Tijdens het groepsfeest strijden aspi’s en keti’s tegen elkaar op een sportieve en ludieke wijze
om in 24u het meeste punten te halen. We starten rond de middag de zaterdag en eindigen de
zondag, ook rond de middag. Om te weten wat wij precies zullen doen, verwachten wij jullie als
fervente supporter! Sponsoren is steeds toegelaten en de opbrengst gaat rechtstreeks naar het
goede doel: het kamp!
Groetjes
Keti- en aspileiding en leden!

Data Chirojaar 2012-2013
Zondag 3 maart
Vrijdag 15 maart
Zondag 24 maart

Leidingsswitch
Dropping (georganiseerd door OLD)
Paasflits

29-31 maart
Zondag 31 maart

Kampverkenning leiding
Geen werking

Zaterdag 6 april

Groepsfeest + start 24 uren

Zondag 7 april
Zondag 14 april
19-21 april

Hespenspit + einde 24 uren
Geen werking
Speelclubweekend

10-12 mei
Zondag 12 mei
Zondag 19 mei

Zwoeberweekend
Omloop Kluisbergen
Pinksteren: Geen Chiro

Zondag 30 juni

Laatste werking
Eindflits

Zaterdag 6 juli
Zondag 28 juli

Daguitstap
Chiromis

Donderdag 1 augustus
Zondag 4 augustus
Zondag 11 augustus

Vertrek bivak St. Aubertus Brasschaat
Bezoekdag + Start bivak Zwoebers
Eind bivak St. Aubertus Brasschaat

11- 21 juli 2014
21 - 31 juli 2015

Bivak Moulin de Moederscheid, Amel
Bivak Delvenhof, Kaulille.

Op de koffie met: zwoeber, speelclub, rakwi, tito, keti en aspi!

Welk spelletje verkies je boven al de spelletjes de zondag?
Emma: Fons de spons is het allerleukste spelletje! Vooral in de zomer dan kunnen we achterna er een
watergevecht van maken!
Milan: Pang is het leukste spelletje die ik ken!
Kobe: Duitse vlag! Super om elkaars kamp binnen te breken en de vlag proberen te veroveren.
Maar ik verlang wel naar de oudere afdelingen! Vanaf Tito begin je meer zottere spelletjes te spelen. Ik kan echt
niet wachten!
Wout: ‘verkrachtertje’: de meisjes krijgen een letter en de jongens een cijfer. We zitten dan samen in de kring en
er zit dan 1 iemand in de midden, een meisje. Die moet dan een letter zeggen en een cijfer.
De bedoeling is dat het meisje die in de midden zit, een zoen krijgt van de jongen die ze afriep. Maar ze riep ook
een meisje af en die moet een zoen proberen te geven aan die jongen. Degene die als eerste een zoen kan
geven aan de persoon wint. De gene die verliest moet dan in de midden zitten.
Febe: New York is Burning: je bent verdeelt in 2 groepen. De ene groep zijn de aanvallers en die moeten 5
steden proberen te veroveren. Maar de andere groep zijn de verdedigers en zij moeten de aanvallers proberen te
tikken.
Dit spel is zo leuk omdat je het ’s avonds speelt als het donker is! Per groep krijg je een wali talki mee.
Wanneer je verdediger bent, moet je wachten tot je een signaal krijgt van de aanvallers. Wanneer de aanvallers
door de walki talki zeggen: ‘Heule is burning’ moeten de verdedigers zo snel mogelijk de aanvaller proberen te
tikken.
Wanneer er 5 steden helemaal uitgebrand zijn, zijn de aanvallers gewonnen.
Maar wanneer de aanvallers getikt zijn kijken ze naar het aantal steden die verbrand zijn en wisselen we van
positie.
Echt en super spannend spel!
Amiena: Hmm, nog zo’n onmogelijke vraag. Maar dan ga ik toch voor het spel: maak-een-bootje-met-een-flesen-alle-nodige-brol-die-je-nodig- acht-en-doe-een-wedstrijd-op-de-heulebeek-SPEL. Het doel is simpel zorg dat
de boot van jou team het eerste aankomt. Er is één regel, je mag je boot enkel helpen als hij vast zit, hoe maakt
dan weer niet uit ! Maar hem voortduwen mag dus niet ! Echt een machtig spel ! Alles voor de boot, de boot voor
alles !
Wat is je tofste moment ooit totnutoe?
Emma: Het leukste moment ooit was het spelletje In de suikerpot omdat ze dan haar vriendje Jorre heeft gekust
;-)
Milan: Het sneeuwballengevecht met zijn nichten Shannon en Kelly deze winter ( Die Kelly natuurlijk zwaar
gewonnen heeft!)
Kobe: toen ik tijdens een spelletje een boom moest kussen!
Wout: mijn eerste terrornight op kamp! (Een soort dropping die de Keti’s uitvoeren op kamp. Vanaf de Speelclub
mogen de jongeren samen met hun leiding mee. Je komt dan uit in de bossen en de Keti’s laten je schrikken.) Ik
was wat bang, maar wou meegaan omdat ik niet wou onderdoen voor de anderen.
Ik vond het een super ervaring en kijk daar nu ieder jaar naar uit.
Febe: het bijemoment als ik tito was. We waren aan het spelen toen er plots iemand per ongelijk in een bijenest
had gestaan. Natuurlijk komen al die bijen af op ons en zaten we onder de steken.
We hadden allemaal wel pijn, maar toch! We moesten dan zoeken achter hulp. En onze leider Gust was er nog
het ergst aan toe.
Als ik er terug over praat blijf ik nog steeds lachen.

Amiena: Tofste moment ooit, dat is echt wel super moeilijk. Mijn volledige chiro carrière ! Maarja dat is geen
goed antwoord zeker ? Om dan toch één van de onvergetelijke momenten te kiezen: vorig jaar op kamp. We
zaten ’s avonds met de keti’s nog wat aan het kampvuur achter alweer een machtige dag kamp. Dat kamp waren
we met de ketibende volop in de ban van het jammen ! Overal en wanneer maar ook waren we wel in om een
‘jamke’ te smijten. Dus niets vermoedend begon we de jam en hij groeide en groeide. Iedereen ging er volledig in
op en het werd de beste jam ooit! Allemaal volledig in trance, bezig met het creëren van ons eigen geluidje dat
deel uit maakte van de jam. Toen de leiding opeens aan kwam gestormd. Oeps we waren iets te luid, niet over
nagedacht. We zaten dan ook volop in de jam. Klinkt misschien wat vreemd maar dat was echt een magisch
moment !
Welke dag vind je het tofst op kamp?
Milan: het leukste op kamp vond ik de spelletjes ’s avonds als het volledig donker was.
Kobe: vulndag! Een hele dag super vuil zijn zonder dat mijn mama of papa het ziet of weet! Eten met je handen,
elkaar vuil maken.
Hihi, ik heb er al weer zin in.
Wout: vulndag! Een hele dag vuil zijn, de leiding vuil maken  !! Een bére sjieke dag! Op die dag mogen we ook
op de bruine zeep spelen en dat is echt ‘bjistig’! We doen dan allerlei stunten en vallen dan wel eens hard maar
ja, dat hoort er bij. En vaak is het dan ook nog eens grappig!
Febe: vulndag! Iedereen kijkt hier zo naar uit. Een dag waar je met niet veel moet rekening houden.
En al zeker niet dat je stinkt, want iedereen stinkt! En gewoon al die vieze spelletjes die je anders niet speelt!
Zalig!!
Amiena: Sowieso ‘vulndag’ ! Naar die dag ik kijk ik altijd volop uit. Al van toen ik zwoeber was, vond ik dit de
leukste dag van heel het kamp. Samen met mijn ‘hoevuilerhoebetermaatje’, Shannon, gaan we er ieder jaar
opnieuw voor. Als we maar de vuil kunnen worden zijn we gelukkig ! Bestek, zakdoeken en een toilet, dat kennen
we niet op die dag. Ieder jaar opnieuw is dat een topdag ! De dame of kerel die deze dag uitvond is een HELD !

Dankje wel voor het interview!

14 februari. Sint-Valentijn. Ik kan mijn voeten hier haast niet verplaatsen door de veelheid van cadeautjes en
geschenken, die mijn geliefden mij schonken.
Of nee? Toch maar niet. Potjandorie. Dit was weer een wa-wa-wa-waanzinnige droom. Zoals elk jaar ben ik met
Valentijn alleen. Geen rode rozen in een vaasje, geen bakje sigaren kunstig verpakt, geen pralines met kirschof andere vulling. Niets en niemand, behalve Dusty dan, die hevig snurkend mijn kleine frustraties negeert.
Ach… ik mag niet klagen. Echt niet. We wisten donders goed waaraan we begonnen, nu toch al wel een hele
tijd geleden. En liefdesgeluk? Het is best mooi, daar niet van, maar ik ken teveel ongelukkige en eenzame
mensen, om de hele zaak niet te kunnen relativeren. Geluk is zoveel mooier, zoveel ruimer dan alleen maar
Valentijnsromantiek. Niet dat ik er tegen ben, ver van daar. Wie het kan, die moet er volop van genieten. Mijn
geluk ligt elders. Mag ik daarvan even getuigen? Mijn geluk ligt in het weten en ondervinden dat heel veel
mensen, jong en oud, mijn best genegen zijn, mij gaarne zien, zelfs. Ze vragen geregeld hoe het gaat, zijn
oprecht begaan als ze zien of aanvoelen dat het wat minder lijkt te lopen, zo nu en dan. En ze willen helpen, bij
duizend en een dingen. Een vriendelijke glimlach, een goeiedag, een uitgestoken hand, een dankjewel, zijn mij
oneindig veel meer waard dan welk cadeau dan ook. En cadeaus? Die geef ik mezelf wel! Liefst grote! Zo kocht
ik mij voor mijn eigen Valentijn, onder het motto: “I LOVE ME”, een nieuwe auto. Ik heb het ding nog niet, maar
zit er ondertussen toch wel wreed naar te verlangen. Ik ken de website van het merk ondertussen al van
buiten, zag op youtube al zevenentwintig tests en ik bol trager dan anders door de Heulse en Bissegemse
straten, kwestie van een glimp op te vangen van welke kleuren er allemaal rondrijden of voorhanden zijn. Op
het ogenblik dat je deze bladzijde leest, zal hij alweer ver versleten zijn, zo vlug gaat dat hier. Maar nu, onder
het typen, tel ik de dagen af. Nog enkele te gaan. S P A N N E N D!
Iets anders nog. Viel het je al op dat het vasten is? En dat het dus alle vijf voeten Pasen zal zijn? Ook dat maakt
mij gelukkig. Het grootste feest dat een mens kan vieren: het leven dat het haalt op een blijvende dood. Je
moet daar maar eens aan denken als je eens niet kan slapen. Dat daar veel chocolade eitjes mee gepaard gaan,
kan toch alleen maar vreugde en jolijt toveren, toch?
Tot een volgende,
W.

Valentine Roelens
Burgemeester Vantommestraat 5,
8501 Bissegem
Gsm: 0475868107
thuis: 056490422
valentineroelens@hotmail.com

Zwoebers

Elise Bekaert
Hoefbladstraat 2,
8501 Bissegem
Gsm: 0494981513
thuis(gsm ma) :0486448401
elisebekaert1@hotmail.com

Kelly Dekyvere
Peperstraat 99,
8501 Heule
Gsm: 0472619062
thuis: 056371889
dekyverekelly@hotmail.be

Céline Nollens
Nieuwstraat 9
8860 Lendelede
Gsm: 0494070436
celinenollens@hotmail.com

Speelclub

Julie Pauwels
Zwingelaarsstraat 56,
8501 Heule
Gsm: 0472665605
thuis: 056359354
pauwelsjulie@hotmail.com
Niel Butaye
Losschaert 1 ,
8501 Heule
Gsm: 0494330633
thuis: 056370795
nielbutaye@gmail.com

Lisa Breyne
Warande 1,
8501 Heule
Gsm: 0478576362
lisa.breyne@hotmail.com

Wannes Lesage
Pijplap 39,
8560 Gullegem
Gsm: 0471124878
thuis: 056412442
wannes.lesage@hotmail.com

Simon D’haene
René Declerqlaan 7,
8501 Heule
Gsm: 0473189311
thuis: 056355557
simon.dhaene@skynet.be
Rakwi’s

Jamie Beernaert
Kransvijver 44,
8501 Heule
Gsm: 0497146510
jeikeltje@hotmail.com

Annelore Denys
Bozestraat 133,
8501 Heule
Gsm: 0498663253
thuis: 056370257
anneloredenys@gmail.com

Giovanni Breyne
Warande 1,
8501 Heule
Gsm: 0470352582
Breyne9@hotmail.com

Tito’s

Ietse tandt
Hemelweg 11,
8501 Heule
Gsm: 0479650954
thuis:056373053
vrijevriendin@hotmail.com

Sain Vandecaveye
Jacob vandervaetstraat 73,
8501 Heule
Gsm: 0478414808
thuis: 056372231
sainvandecaveye@hotmail.com
Siebert Denys
Bozestraat 133,
8501 Heule
Gsm: 0499485890
thuis: 056370257
siebertdenys@gmail.com

Keti’s

Melian Vancoillie
Oude Ieperseweg 51,
8501 Heule
Gsm: 0472630532
melian_vancoillie@hotmail.com

Pieter Esprit
René Declerqlaan 5,
8501 Heule
Gsm: 0473215519
thuis:056355734
pietr.esprit@hotmail.com

Aspi’s

Kevin Verlinde
Pastoriekouter 10,
8501 Bissegem
Gsm: 0472646581
verlindeke01@hotmail.com

Tom Vandromme
Albrecht Rodenbachlaan 51,
8501 Heule
Gsm: 0495427319
thuis: 056354980
tom.vandromme@telenet.be

VB’s

Petra Coppens
Steenstraat 92
8501 Heule
Gsm: 0477687495
petracop@hotmail.com

