CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2014 - 2015
september - oktober - november

! ! ! ! ! ! Feest ! ! ! ! ! !
Een nieuw Chirojaar!

Voorwoord
Beste Chiroleden, ouders en sympathisanten,
Dit jaar was het een fantastisch kamp in de mythische bergen van Amel. Na een sfeervol kampvuur
besloten we om toch eens naar huis te vertrekken. Bij aankomst aan onze lokalen toverden velen van
de leiding nog eens een mooie glimlach op hun gezicht omdat zij zagen dat er heel wat hulp was komen
opdagen om de camion te helpen lossen. Nogmaals: een dikke, dikke merci!
Later stonden ook vele mensen te popelen om eindelijk een beeld te plakken bij de zotte verhalen van
hun zoon of dochter. Gelukkig voor hen hadden we dan ook de dia-avond kort na het kamp gepland.
Dit was een groot succes! Ben jij bij de ongelukkigen die het jammer genoeg niet kon meemaken op de
dia-avond? Geen vrees! Via onze site kunnen jullie nog steeds alle foto’s afhalen van het kamp in Amel.
21 september was de datum die jullie hoogstwaarschijnlijk allemaal in jullie agenda gepland hadden.
Op een verbazingwekkende wijze werd de nieuwe leiding verdeeld over de afdelingen en is het nieuwe
werkjaar van start gegaan. Opnieuw een jaar vol Chiroplezier! En uiteraard is onze agenda weer goed
gevuld.
Dit jaar groeit de leidingsbende terug aan en mogen we een heleboel nieuwe leiding verwelkomen.
Shannon, Jonas, Jochen, Amiena, Bram & Ruben zijn onze nieuwe aanwinsten en we zijn er zeker van
dat ze het fantastisch zullen doen! Een nieuwe start betekent ook afscheid van heel wat ervaren oudgedienden. Een welverdiende merci aan Lisa & Rüne om mee te schrijven aan de historie van Chiro
Stine.
Om net zoals vorig jaar te zorgen dat je niets mist van het Chirogebeuren, hebben we opnieuw agenda’s
gemaakt. Een kalender met heel wat foto’s van het afgelopen werkjaar en kamp, alle Chiro-activiteiten
maar ook schoolvakanties, moeder- & vaderdag, feestdagen enzovoort. Er is ook plaats voorzien voor
persoonlijke agendapuntjes. Met andere woorden, geen reden om dit niet aan te schaffen ;-)
Zoals jullie waarschijnlijk al weten hebben wij ook een leuke site waar jullie alle mededelingen, flitsen,
foto’s en andere super nuttige info kunnen terugvinden.
We wensen iedereen veel leesplezier, een goede start en een spetterend werkjaar toe!
Veel speelse groeten
Wannes en Niel
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Algemene info
Beste ouders,
Bij een jeugdbeweging hoort een hele organisatie, en daarvan houden we u graag op de hoogte. We
vestigen graag nog even de aandacht op enkele zaken.
Vieruurtjeskaarten
Ook dit jaar werken we terug met het 4-uurtjes systeem met betaalkaarten. Deze kosten dit jaar 5 euro.
Hiermee kunnen de jongste afdelingen (zwoebers, speelclub, rakwi’s) iedere zondag een koekje en een
drankje krijgen. De kaarten blijven bij de leiding. Pas wanneer de kaart volledig vol is, wordt ze met de
kinderen naar huis meegegeven.
Pasdag - Kaarting
Deze nieuwe formule zullen we uittesten op zaterdag 11 oktober. Deze activiteit zal ‘s avonds doorgaan
in vbs spes nostra in de Schoolstraat ‘s avonds. Een gelegenheid voor nieuwe leden om een uniform
aan te schaffen of voor vaste leden om het oude uniform te vervangen. We verkopen er ook onze eigen
chiro-t-shirts.
Dag van de jeugdbeweging
Dit jaar organiseren alle jeugdbewegingen deze feestdag op vrijdag 17 oktober. Op deze dag tonen we
onze mooiste kant, zijnde onze jeugdbewegingskledij. We vragen om die dag in uniform naar school,
werk, muziekles, dansschool, ... te gaan. Want Chirolid zijn, dat is iets om trots op te zijn!!

Info via mail
Heel wat info omtrent onze chiro-activiteiten wordt verspreid via mail. Dit bespaart ons heel wat
papier en op die manier kunnen we jullie sneller op de hoogte brengen van zaken die op het laatste
moment werden aangepast. Bent u nieuw of hebt u nog nooit mails ontvangen van onze chiro? Stuur
dan nu nog een mailtje naar chirostine@hotmail.com met als onderwerp: nieuwsbrief + naam kind.
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VB - parlé
Het vervolg (of toch het begin van…)
Het was alweer enkele weken geleden dat ze hun matten oprolden en Amel achter zich lieten. De dammen in de beek afgebroken en alle grassprietjes netjes in dezelfde richting gekamd.
Moe maar voldaan trok de hele bende te voet de berg over richting volgend avontuur. De vuurspuwende
draak cirkelde hoog boven hen en hield een oogje in het zeil. Wallace, die de avond ervoor nog in 7
haasten getrouwd was, had heel lang ingepraat op zijn manschappen en ten lange laatste de hele bende
toch nog achter zich gekregen. Vooruit met de geit. Ze moesten zich kostte was het kost aansluiten bij
de vredesmacht die de andere stammen uit de streek hadden samengesteld. Samen waren ze sterker
en misschien wel opgewassen tegen het sluipend gif van de onzichtbare vijand die zich overal bevond.
Van hun vijand wisten ze alleen dat het geen katjes waren om zonder handschoenen aan te pakken.
Dat waren zij immers ook niet. ’t Zou dus buigen of barsten worden. Voor ze vertrokken hadden ze
nog hopen pijlen gemaakt en nieuwe rekkers aan hun bogen gehangen. Hun katapulten opgespannen
en de zakken met steentjes gevuld. Daar zullen ze nogal van opkijken die…snoodaards. Na een onverantwoord lange tocht van om en bij de 6 kilometer kwamen ze bij een meer aan en Wallace die reeds
horendol was geworden van al het gezaag besloot om er voor vandaag mee op te houden. Hij knoopte
zijn hangmat tussen 2 bomen die niet al te ver uit elkaar stonden. Hij had immers al genoeg stappen
gezet vandaag. Gezeten aan het knetterend houtvuurtje mijmerde Wallace over het voorbije avontuur
en genoot nog na van zijn overwinning op Grommit die hij, in bijna alle duellen die de koning hen
voorgelegd had, verslagen had. Even dwaalden zijn gedachten af naar zijn kersverse bruidje prinses
Pom. Hoe lang zou het duren voor ze elkaar terug zagen? Zouden ze elkaar ooit nog terug zien? Hij
hoopte het van harte. Maar nu moest hij rusten, want ook de ellenlange tocht die ze vandaag gemaakt
hadden hing in zijn kleren. Na een verkwikkende nachtrust sprong Wallace opgewekt en fluitend uit
zijn hangmat. Goedgemutst stapte hij richting meer en zoals het een echte schot betaamt dook hij in
zijn blote flieter het ijskoude water in. De vuurspuwende draak die het tafereel van ver gade sloeg keek
gegeneerd de andere kant op. Jawadde… Toen Wallace even later uit het water kwam was er al heel wat
minder jawadde en daar moest de draak stilletjes om lachen. Enkel koppen sterke koffie later perste
Wallace een hoge mi uit zijn doedelzak en wekte zo de hele troep. De draak, die de enige vrouw in het
bonte gezelschap was, hoopte stilletjes op nog meer ochtendlijke baders maar een scherp geluid uit de
bossen liet de hele bende schrikken. Iedereen stond onmiddellijk op scherp en de draak spuwde een
vernietigende vuurzuil in de richting van het bos. Toen de rookpluim was gaan liggen bleef er enkel
een hoop smeulende houtskool over. Na een grondige inspectie van het slagveld moesten ze de spijtige
conclusie trekken dat ze niet meer konden opmaken waar het scherpe geluid vandaan was gekomen.
Jammer, anders hadden ze “het” zeker te grazen genomen. “Het” zou er niet goed van geweest zijn.
“Het” zou wat meegemaakt hebben. Maar “het” was in geen velden of wegen te bespeuren. Teleurgesteld of niet, ze zouden er wel één of ander stoer verhaal rond verzinnen.
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VB - parlé
Doorzetten was nu de boodschap en de hele troep zette zich opnieuw in beweging. De ene stapte al wat
soepeler dan de andere want bij het knetterende vuurtje had het spraakwater rijkelijk gevloeid. Vele
dagtochten later naderden ze eindelijk het thuisfront. Van een aansluiting bij de vredesmacht van de
omliggende dorpen was onderweg weinig in huis gekomen. De vijand zat blijkbaar heel ver van hier
en “als hij niet te bang was zou hij zelf wel tot hier komen” dacht Wallace.
Eenmaal de hele troep thuisgekomen was maakte het hele dorp zich klaar voor een feest. Een feest
zoals er, welja, eindelijk elk jaar eentje werd gebouwd. Want dat was zowat het enige waar iedereen
van de stam van Wallace echt goed in was. Ze deden zich voor als stoere bonken maar in feite waren
het allemaal slechts blanke pitten met een bolstertje dat met verloop van tijd nog wel wat harder zou
worden.
Prinses Pom en haar gevolg waren er ook al. Ze kenden blijkbaar een kortere weg. Of ze konden
vlugger stappen. Hoe dan ook, de bende was herenigd en Wallace en prinses Pom vlogen elkaar in de
armen. Als dat maar goed komt.
Fantaseer gerust verder… Ik ga mijn gras afrijden.
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Zwoebers
Héé halloooooooooo lieve zwoebers!
We hebben er heel de vakantie naar verlangd en nu is het er eindelijk terug : DE CHIRO!
Zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol leuke spelletjes iedere zondag: verfspelletjes, balspelletjes, weekend en kamp, plezier maken met al jullie vriendjes en de leiding. Wij zien het
zeker al zitten om er het beste zwoeberjaar ooit van te maken! Natuurlijk is er dit jaar weer
nieuwe leiding en die zullen we nu kort eens voorstellen:
- Céline Nollens
- Verpleegkundige in wording
- 3e jaar leiding
(Heeft al eens aan de zwoebers leiding gegeven)
- Weet veel van diertjes en
is altijd actief in de chiro
- Heeft een felgroene auto
- Shannon Verlinde
- 1e jaar leiding
- Kleinste van de hoop
- Ook verpleegkundige in wording
- De beste in gekke bekken trekken
- Bram Muylle
- Ook 1e jaar leiding
- Als enige jongen naast 3 leidsters
- Studeert voor landmeter
- Draagt meestal een pet
- Elise Bekaert
- 4e jaar leiding (ook al eens zwoebers gehad)
- Studeert sociaal werk
- De oudste van de hoop
- Kent bijna alle liedjes die er bestaan
(maar kan wel niet zingen..)
Zo, nu we elkaar al een beetje beter kennen , zien wij het jaar nu nog meer zitten!
Hopelijk jullie ook!
Vele groetjes, De zwoeberleiding!
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Speelclub
Dag beste gele vrienden van Chiro Stine
Na 2 maanden vakantie zullen jullie zich niet meer vervelen op een zondagmiddag, want... het is weer Chiro!
Samen met jullie nieuwe leiding zullen we er een onvergetelijk jaar van maken. Na de eerste werking voelen
we dat jullie er super veel zin in hebben. En wij beloven jullie nog meer overactieve pleinspelen, mega zotte
werkingen, tal van zalige activiteiten, een gigafantastisch kamp en een niet te vergeten weekend!
De speelclubbers die er de eerste zondag waren, weten al wie wij zijn, maar voor degene die er niet bij konden
zijn, zullen we ons toch nog eens kort voorstellen.
Als eerste heb je Jelle. Hij begint aan zijn tweede jaar leiding en als je goed kijkt naar zijn handen, zal je zien dat
hij groene vingers heeft. Hij leert namelijk voor tuinman, dus als je hem zoekt, moet je altijd zeker eens buiten
kijken.
De volgende is Amiena. Dit is haar eerste jaar leiding en ze ziet het al helemaal zitten met jullie. Eén van haar
specialiteiten is gekke bekken trekken. Dit zullen jullie na enkele werkingen wel snel doorhebben.
De derde speelclubleider is Jonas. Voor de vrienden (en jullie zijn uiteraard onze vrienden) is het Clarie. Het is
zijn eerste jaar als leider, en ook hij kijkt uit naar het nieuwe werkjaar.
De laatste in het rijtje is Liske. Sommigen onder jullie zullen haar vorig jaar al eens gehad hebben als leidster.
En moet het nog gezegd worden? Ook zij heeft super veel zin in het nieuwe jaar.
Ziezo, nu kennen jullie ons al wat meer. Het enige wat jullie nu nog moeten doen, is samen met ons bewijzen
dat jullie een fantastische speelclubbende zijn. Maar na de eerste werking twijfelen wij daar niet meer aan.
Nu is het tijd om afscheid te nemen.
Tot volgende week allemaal!
Amiena, Jelle, Jonas en Liske
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Rakwi’s
Dag lieve (?), toffe (?), zalige (?), awesome (?) rakwi’s,
Hier jullie nieuwste leiders en leidsters, van elk geslacht 2! Wij vonden dat onszelf voorstellen wat
cliché is en overbodig want natuurlijk kennen jullie de 4 coolste leid(st)ers van de chiro al. Daarom
mogen jullie dat ook eens bewijzen door de bolletjes te verbinden. Welke eigenschap hoort bij welke
leid(st)er(s)? Er kan meer dan 1 verbindingslijntje toekomen/vertrekken in 1 bolletje! Heel veel succes.
Als jullie deze puzzel gemaakt hebben mag je hem altijd meebrengen
op zondag dan kunnen wij eens zien
hoe goed je ons al kent!
Daarnaast zien jullie heel wat
vraagtekentjes staan in onze begroeting e? Wel, wij stellen ons momenteel de vraag of jullie daadwerkelijk
lief zijn. Gelukkig hebben jullie een
heeeeeel jaar lang om dat te bewijzen.
Wees liefdadig, vriendschappelijk en
AWESOME! Dan doen wij lekker mee met jullie! Want wat staat er dit jaar op het programma?
VANALLES! Van standaard zondagnamiddagen over schaatsen tot een weekend! Zingen, dansen en
acteren op ons groepsfeest! Samen slapen, ontbijten, ravotten en zonnen voor 10 dagen lang op kamp!
Alles wat jullie graag doen dus.
En wij met de leiding beloven plechtig op onze eerstecommuniezieltjes dat wij er alles aan zullen doen
om jullie een formidastisch chirojaar te bezorgen waar je U tegen kunt zeggen!
Veel groensels en zoensels,
Jullie nieuwe leidersploeg: van links naar rechts: Kelloekeuh, Tise Landt, Neel en Ibibibibibi
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Tito’s
Heeeeeeeeeeeeey TITO’S
Ja, jullie horen het: TITO’S. Wij zijn alvast super enthousiast met jullie bende. Hopelijk hebben jullie
evenveel zin in het werkjaar als wij! Want dit jaar zal knallen!! Daarom zullen we ons eventjes
voorstellen Bestudeer ons goed he, want dit jaar is het met ons te doen!!! (moehahahahah)
Zie hier onze eerste nieuweling: Ruben (ook wel “Neuze”
genoemd) Ruben doet dit jaar zijn laatste jaar in het middelbaar
en staat te springen om aan het tito jaar te beginnen! Als 1ste jaar
staat hij zijn mannetje, want heb je al eens naar Ruben gekeken?
(Ja je kijkt serieus omhoog). Wel moeten we erbij vermelden dat
Ruben niet een van de handigste kerels is. Jullie zullen er zelf wel
achter komen!
Nr 2 is Saïn. Zij zal haar vrouwtje staan tussen haar 3 medeleid(st)ers. Saïn werkt als opvoedster in de bijzondere jeugdzorg.
Ook Saïn staat te springen om aan het tito jaar te beginnen. Een
kenmerk aan Saïn is haar luide stem, maar bijten doet ze niet. Ze
is wel verzot op selfies.
Dan hebben we hier Simon (ook wel “The Beast” genoemd). Simon had er een super leuk titojaar op zitten maar kreeg niet genoeg van de rode mannetjes en vrouwtjes. Daarom begint hij aan
een nieuw titojaar. En hij gaat voor een nog leuker titojaar! Simon
zijn grootste hobby is: dansen! Simon heeft de beste dance moves
die iedereen zich maar kan wensen!
En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, een nieuwe
leider: Jochen! Ook Jochen wou zich in het tito jaar wagen en
ziet dit super hard zitten. Jochen heeft nog eventjes vakantie en
gaat daarna verder studeren aan de hogeschool. Super spannend
allemaal! Ook Jochen kan zeer leuke danspassen boven halen! En
Jochen haalt al graag eens een grapje uit!
Zo lieve tito’s, dit was het 1ste flitsartikel. Maar niet getreurd want
er komen nog 3 boeiende, leerrijke, spannende, .... flitsartikels op
jullie af.
Tot de volgende werking;
Jochen, Simon, Ruben en Saïn.
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Ruben

Saïn

Simon

Jochen

Keti’s
Beste keti’s

We starten traditioneel
Dag beste blauwe afdeling ooit. Na een lange zomer zijn we blij om jullie weer te kunnen begroeten in de chiro.
Hopelijk zijn jullie al gerecupereerd van de eerste weken school. En om van die sleur af te geraken, komen jullie
natuurlijk terug getrouw iedere zondag naar de chiro.
Jullie leiding op zijn best:				

Hier ook volgens traditie een korte biografie van jullie leiding

De antwoorden in vet en onderlijnd zijn op waarheid en niet omdat we nu keti leiding zijn.
Laatste traditie voor deze flits: we hopen op een leuk jaar met jullie, een reuze weekend, 24 uren, kamp, ...
Jullie leiding
Butaye, Lesage en Vancoillie
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Aspi’s
Dag lieve aspi’s!
Dag
aspi’s en de fraaiste van de Chiro! T’is moeilijk om een flitsartikel te schrijven als je jouw
Welkom
bijlieve
de oudste
Welkom bij de oudste en de fraaiste van de Chiro! T’is moeilijk om een flitsartikel te schrijven als je
gastjes jouw
nog niet
kent hé.. Daarom zijn wij origineel en hebben wij een interessante vragenlijst over jullie nieuwe
gastjes nog niet kent hé.. Daarom zijn wij origineel en hebben wij een interessante vragenlijst
leiding over
om hen
beterleiding
te leren
julliewat
nieuwe
omkennen…
hen wat beter te leren kennen…
En trouwens
‘Oe ist‘Oe
anders?’
En trouwens
ist anders?’
Hoeveel woog ik tijdens de geboorte?
Wat mis ik het meest aan kind zijn?
Hoe ging ik eerst noemen?
Welk seizoen vind ik het leukst?
Wanneer heb ik het laatst gehuild?
Ik vergelijk mezelf met een dier en waarom?
Favoriete drankje?
Ochtend of avondmens?
Wanneer loog ik het laatst en over wat?
Mijn idee over romantiek
Wat was het meest gelukkige moment in mijn leven?
Ik hou van het geluid?
Het zotste feestje die ik ooit heb gedaan en met wie?
Wanneer was ik het laatst nerveus?
Hoeveel tanden ben ik getrokken?
Hoeveel keer heb ik al in het spoed gelegen?
Als ik op een onbewoond eiland zat welke 5 dingen heb ik bij?

Hoeveel woog ik tijdens de geboorte?
Wat mis ik het meest aan kind zijn?
Hoe ging ik eerst noemen?
Welk seizoen vind ik het leukst?
Wanneer heb ik het laatst gehuild?
Ik vergelijk mezelf met een dier en waarom?
Favoriete drankje?
Ochtend of avondmens?
Wanneer loog ik het laatst en over wat?
Mijn idee over romantiek
Wat was het meest gelukkige moment in mijn leven?
Ik hou van het geluid?
Het zotste feestje die ik ooit heb gedaan en met wie?
Wanneer was ik het laatst nerveus?
Hoeveel tanden ben ik getrokken?
Hoeveel keer heb ik al in het spoed gelegen?
Als ik op een onbewoond eiland zat welke 5 dingen heb ik bij?

Hoeveel woog ik tijdens de geboorte?
Wat mis ik het meest aan kind zijn?
Hoe ging ik eerst noemen?
Welk seizoen vind ik het leukst?
Wanneer heb ik het laatst gehuild?
Ik vergelijk mezelf met een dier en waarom?
Favoriete drankje?
Ochtend of avondmens?
Wanneer loog ik het laatst en over wat?
Mijn idee over romantiek
Wat was het meest gelukkige moment in mijn leven?
Ik hou van het geluid?
Het zotste feestje die ik ooit heb gedaan en met wie?
Wanneer was ik het laatst nerveus?
Hoeveel tanden ben ik getrokken?
Hoeveel keer heb ik al in het spoed gelegen?
Als ik op een onbewoond eiland zat welke 5 dingen heb ik bij?

JAMIE a.k.a Jam Smeerbaert
2,880kg
Spelen en ravotten ( en stiekem mis ik het om in mijn neus te peuteren)
Jamie
Zomer
Vorige zomer, waarom: no idea
Hond omdat ik ook zoooooo speels ben (hihi koddig)
Jagermeister
Avondmens (‘s morgens TE mottig)
Maandag 8 september (dag voor het maken van het flitsartikel) ik loog tegen mijn
mama toen ze vroeg waar ik heen ging (SORRY MAMA)
Creëer nieuwe herinneringen
Toen ik als kind naar de Efteling mocht!
Stromend water (alleen nie als ik dringend moet pipi doen, dat bevordert)
Rampage 2014 samen met Nina
4 september, tijdens een sollicitatie
4
7
Een vrouwtje, windmolens, lange elektriciteitskabels, een computer en de CHIRO
NIELS a.k.a Kapitein Eenoog
3,6kg
Zorgeloosheid
Lisa indien meisje Niels indien jongen.
Herfst
Juli
Een luiaard ik hou van een goed dutje
Baileys
Avondmens
Tegen de mama over wanneer ik thuis was, de dag voor dit artikel binnen moest
Een relatie heb je met twee en het moet sensueel zijn maar ook met ware
bedoelingen.
Toen ik peter mocht zijn.
De frietpot die pruttelt met eten in.
Blackout, met iedereen.
Op de LK waar we de leiding bij de afdeling plaatsten.
11
8
Een boot, een zeer comfortabele ligstoel, een zonnebril, een grote voorraad drank
en voedsel en iemand om de tijd daar mee te verdoen.
JULIE a.k.a Vrouwe
3,650 kg (dikzakske)
Geen zorgen en kunnen piesen wanneer en waar je wil (love pampers)
Robin (raar ma waar als meisje)
Dubbel zomer!
Blèten van lachen, iedere dag?
Leeuw, omdat iedereen zegt dat ik op een leeuw gelijk (tip: ‘kijk naar m’n haar’)
Sommersby en alst moet Ice teaaaa!
Avondmens #ochtendhumeur
Ik lieg echt NOOOOOOOOOIT
Overal kaarsjes!
Hoogs waarschijnlijk toen ik mijn poesje kreeg als ik klein was…
Fluitende vogeltjes
Bataplan in San Sebastian 2013 met Drol, Elise en Kyvers
29 augustus, voor de leidingsbezetting
Hmm 2 melktandjes en 3 volwassen tanden
5 keer (kben kik een fraaie é in vergelijking met mijn medeleiding ;) )
Vuur, dekens, ETEN, een geit: voor de gezelligheid en de CHIRO voor de zondag

Zo lievelingen van ons, nu kennen jullie ons al beter en hoeven wij nooit meer op vreemde vragen te moeten
Zo lievelingen van ons, nu kennen jullie ons al beter en hoeven wij nooit meer op vreemde vragen te
antwoorden, tenzij jullie nog super geniale vragen hebben sms ons mama (die weet namelijk alles over ons)
moeten antwoorden, tenzij jullie nog super geniale vragen hebben sms ons mama (die weet namelijk
Ps: weesalles
liefover
voorons)
onze mama’s, ze zijn ons dierbaar (nummer zelf op te zoeken).
julliezeooo
lieve nieuwe
vriendjes,
Ps: wees liefVeel
voorliefs
onzevan
mama,
zijn zoooo
ons dierbaar
(nummer
zelf op tekuskus
zoeken)xxxxxxx <3
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Veel liefs van jullie ooo zoooo lieve nieuwe vriendjes, kuskus xxxxxxx <3

Wist je dat ...
-

Het nieuwe chiro werkjaar eindelijk terug begonnen is?
We met de leiding super blij zijn?
Nog steeds een beetje heimwee hebben naar het super leuke kamp?
Maar we allemaal het nieuwe werkjaar zien zitten?
We helaas afscheid hebben moeten nemen van Lisa en Rune?
We hen echt zullen missen?
Maar dat we nu wel 6 nieuwe leiding hebben?
Deze: Ruben, Shannon, Amiena, Jochen, Jonas en Bram noemen?
Jonas de broer is van Jamien en Jana?
Ruben de broer is van Annelies?
Amiena de zus is van Achiel en Elviera?
De wereld toch klein kan zijn?
Amiena meedoet aan de Tinekesfeesten?
Dat we nu al weten of ze gewonnen had of niet?
Meagen normaal ook leiding kwam maar jammer genoeg niet?
Dit komt omdat ze een jaar studeert in Engeland ?
Wij dit jammer vinden maar haar alle geluk toewensen?
We misschien binnenkort met een vedette zullen zitten?
En wij met trots kunnen vertellen dat Meagen in ONZE chiro zat?
Ik dit super leuk vind om de wistje datjes op te maken?
Ik dan super veel kan zeveren?
Leider Niels mij dit jaar heel hard zal missen?
Hij dan stiekem veel zal wenen in zijn bed?
Leider Niel zijn bijnaam Aapje is?
Ik een selfie wou nemen met een aapje in de dierentuin, en dat die aap mijn haar vast had?
Ik toch wel eventjes geschrokken was?
We in totaal met 23 leiding zijn?
Een 97 jarige blinde vrouw na een niesbui terug kon zien?
Er elk jaar zo’n 650 mensen in het ziekenhuis vanwege het uitglijden van een hondendrol?
Leidster Céline haar bijnaam drol is?
Zij hopelijk geen drolletjes nalaat zodat we zelf niet naar het ziekenhuis moeten?
Leider Neel vorige week naar het spoed moest door een insectenbeet?
Beten van insecten niet zo leuk zijn en ook heel gevaarlijk kunnen zijn?
1 op de 5 belgen allergisch is aan selder?
Ik ook niet zo graag selder lust?
Een kakkerlak elke 15 minuten een scheet laat?
Kakkerlakken vieze beesten zijn?
Je een koe wel een trap omhoog krijgt maar niet omlaag?
Jullie dit best niet thuis proberen?
Als je een goudvis lang genoeg in een donkere kamer zet, deze wit wordt?
Ik helaas op het einde van mijn blad aan het typen ben?
Maar ik jullie met de kerstflits graag terug zie?
Ik nu echt weg ben?

www.CHIROSTINE.be
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Op de koffie met
V

andaag, 10/09/2014, de woensdag voor de Tinekesfeesten, zijn wij Amiena Callens gaan interviewen. Zij neemt dit jaar deel aan de verkiezingen van Tineke van Heule, en zal dus ook
wat onze chiro moeten vertegenwoordigen. We kwamen toe aan haar huis, ze deed de voordeur
open in haar pyjama. Een apart zicht als je het ons vraagt... Maar goed, we namen plaats aan de
koffietafel en begonnen te praten.
Stel jezelf eens kort voor.
Ik ben Amiena Callens, ik ben 18 jaar en ik
woon in Heule. Dit jaar ben ik afgestuurd in het
Atheneum Pottelberg met het diploma sportwetenschappen. Nu ga ik vroedkunde studeren
in Gent. Het werkjaar dat nu komt, wordt het
eerste jaar als leidster voor mij. Verder speel ik
dwarsfluit op mijn dwarsfluit.
Wie of wat kon je overtuigen om deel te nemen
aan de 51ste verkiezing van Tineke van Heule?
Doordat ik in Heule woon, heb ik al vele jaren ervaring met de Tinekesfeesten. Ik ken veel
mensen die zelf al deelnamen aan de verkiezingen, dus daarom dacht ik bij mezelf : ik neem
ook deel ! Ik zou het ook een hele eer vinden
om Heule te vertegenwoordigen als Tineke van
Heule.
Het is nu 1 dag voor de opening van de Tinekesfeesten. Hoe staat het met de stress?
Dat valt best wel nog mee. Ik denk dat de stress
eerder vrijdagavond zal komen, als ik op het
podium sta om mezelf voor te stellen. Nu kan
ik dit echter nog niet goed inschatten, ik zal het
allemaal wel op het moment zelf zien. ‘Ze lacht
wat nerveus’.
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1. Amiena
Wat zijn je verwachtingen van dit weekend?

Ik verwacht een supertof weekend met veel ambiance. Er zal voor mij waarschijnlijk wel ook
veel drukte en chaos zijn, maar ik hoop dat ik
van het weekend en de sfeer zal kunnen genieten. Hopelijk wordt het een ervaring die ik
nooit meer zal vergeten, in de positieve zin natuurlijk. Verhalen die ik later kan doorvertellen
aan mijn kleinkinderen. ‘Ze droomt stiekem
weg’.
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Amiena Callens
Waarvoor heb je het meeste schrik dit weekend?

Hoe is de voorbereiding verlopen?
Redelijk vlot, ik heb veel steun gehad van chiro Stine Heule. Zonder hen zou dit nooit gelukt
zijn, waarvoor dank. We hebben vele dagen in
het heem gespendeerd en het resultaat mag er
zeker en vast zijn.
Wat zie je dit weekend het meeste zitten?
De sportieve namiddagproef en ook de verkiezingsavond zie ik volledig zitten! Natuurlijk
verlang ik ook om die geweldige sfeer te beleven
en te zien hoe de inwoners van Heule weer op
Platse zullen te vinden zijn. Ook verlang ik om
te zien hoe alle supporters druk in de weer zijn
en zich inzetten voor hun kandidate.

Ik heb schrik om mijn tekst te vergeten tijdens
mijn voorstelling. Daarom doe ik nu mijn best
om hem ze goed mogelijk te kennen. Tijdens het
dansje op de verkiezingsavond zal ik ook wat
nerveus zijn, maar hopelijk krijg ik die zenuwen
onder controle en zet ik mezelf niet voor schut.
Wat vind je van het thema? Heb je snel gevonden waar je zelf rond wou werken?
Ik vind het echt een heel leuk thema, je kan er
veel mee doen. Het is een heel breed en creatief
onderwerp. Toch heb ik er lang over nagedacht
wat ik zelf ging doen, maar ik ben heel blij met
mijn thema ‘Harry Potter’.

Ruben Deswarte & Jonas Claerhout

www.CHIROSTINE.be
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Spelletjes

Ken je chiro

Vind jij de volgende woorden die horen bij jullie chiro terug in het
raster?
chiro, zwoebers, speelclub, rakwi, tito, keti, aspi, leiding, heem,
park, pleintje, hemelweg, boare, tikkertje, kamp, weekend, kruisvlag, leefweek, voorkamp, zondag, ibi, jonas, sain, niels, liske,
wannes, elise, shannon, jamie, neel, jochen, jelle, lise, melian,
bram, amiena, julie, celine, simon, ruben, kelly, niel, sjorren,
tenten, potskes, flits, berejacht, groepsfeest, blackout, hemelweg,
heule, stine, groepsleiding, jokor, gewest, daguitstap
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Het Nielsblad

Ja argang I - deel I - auteu r: Niels Decoene - uitgeverij : Chiro Stine - 2014 - 2015

E

en woord vooraf, dit
jaar pakken we uit
met de eerste nieuws
editie van het Nielsblad
een krant gesponserd
door Chiro Stine Heule

O

n geïdenti ficeerd
object gespot te
Heule. Vrijdag 05/09/14
werd er in de buurt van
Den Hert door velen
iets in de hemel opgemerkt. Wat dit precies
was weet niemand noch
het leger noch Frank
Deboosere en het KMI.
Wat mensen opmerkten waren een geschubde huid, vleugels en
vuur die van het object
kwam.

NV

Jam
smeerbaerd opgericht
vanuit Chiro Stine.
Bij ons telt kwaliteit
voor kwantiteit. Een
nieuw bedrijf in de

voedingsector
heeft
het licht gezien vanuit
Chiro Stine Heule. Het
bedrijf genaamd Jam
Smeerbaerd
specialiseert zich in het produceren van pudding
best aangebracht aan
de baard. Het bedrijf
wordt uitgebaat door
onze dierlijke Jamie
Beernaert wiens naam
nu verandert is naar
Jam Smeerbaerd. Indien uw pudding wenst
te kopen kan u
altijd terecht bij deze
lieflijke jongen om jouw
pudding te bestellen!

A

miena Callens
Tinekesfeesten
2014.
Ook dit jaar stond
er iemand uit het
publiek recht in
Chiro
Stine
Heule en offerde
zich
als vrijwilligster voor
de tinekesfe e s t e n .
Naast het
hard labeur
dat iedereen
van de leiding
heeft gedaan voor
de feesten hadden we

dit jaar ook opnieuw
een kandidate om mee
te pronken.

V

erlangt u naar meer
NIELS? Geen nood
volgende keer is Niels
er weer met meer
nieuws!

-17-

Kleurplaat
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Jaarthema
Een jaar vol Chiromantiek
Ik zie u graag. Leuk dat je in mijn team zit! Het is
altijd fijn met jou erbij, ...
Heb je dat vandaag al eens gezegd? Nog niet? Awel,
dan is het tijd om dat nu te doen. Of nog beter, het
is tijd om hier eens een jaar lang extra aandacht aan
te besteden!
Bij Chiromantiek denk je misschien al meteen aan
roze hartjes, kussende koppels bij zonsondergang of een slow op een melig muziekje op de Chirofuif.
Maar Chiromantiek gaat over veel meer dan dat.
We zijn met superveel in de Chiro en we zien mekaar allemaal graag! Er zijn dan ook super veel graagzien-relaties mogelijk in de Chiro: de leden zien elkaar graag maar ook hun leiding, de leiding ziet de
leden graag en ook hun medeleiding en de gewesters, ... en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
De Chiro zit boordevol Chiromantiek. Het vloeit doorheen onze werking en we zien het elke dag weer
op de verschillende niveaus. Dit jaar zetten we dat in de kijker en pikken we er een heleboel relaties
uit waar we expliciet willen tonen dat we onszelf graag zien, mekaar graag zien of respect hebben voor
andere relaties.

i

you
www.CHIROSTINE.be
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Toost met de proost
Ja Patat!
Ze komen mij hier juist te melden dat mijn bijdrage tegen morgen binnen moet zijn. Omdat ik een man ben
van de vooruit heb ik beslist van er gras noch haar te laten over groeien en kruip ik al meteen in de pen, of
liever in het toetsenbord. Dat ik niet al te veel heb nagedacht over wat wel of niet te schrijven, zal allicht geen
groot probleem zijn. Ik werk het beste met een beetje druk, want, als ik eerlijk ben, zelfs al kende ik de deadline
al weken lang, veel vroeger dan nu zou ik er toch niet aan begonnen zijn, onder het mom en het excuus van: ik
heb veel werk. En het zou dan nog niet gelogen zijn ook. Best drukke tijden, maar dat zijn de mooiste. We hebben het gevoel dat we leven en daadwerkelijk iets doen. Niet dat ik ermee inzit, maar niettemin… de mensen
zeggen het toch: “alzo ne paster, wat doet dat eigenlijk hele dagen?”
Bezig zijn, uiteraard. Met het wel en wee van veel mensen. Zijn er die het anders doen? Allicht niet echt, behalve als het vakantie is…
Ik weet niet van u, maar ikzelf heb een machtig mooie vakantie achter de rug. Echt wel.
Er waren de kampen van onze bovenste beste Stine, maar ook van Tsjoef en van Gerboda. Er was een dagje
Ardennen, een dagje Brussel, een paar dagen Parijs, met alles erop en eraan… Vul zelf maar in! Er waren een
paar dagen museumbezoek links en rechts (ik leef daarvan) en een paar duizend bladzijden boeken…
Mijn bruinsel heb ik afgeweekt in Oostenrijkse regenbuien. Hoewel, het weer viel er al bij al nogal mee. De zon
speelde er met graagte katje-duik met de regen en elk deden ze hun opperste best. Zo kon ik veel wandelen, en
mijn Duits oefenen in lokale herbergen, met pinten bier in Duitse maten, maten wel met mate!!
Ik ben zot van de bergen.
Ik ben er graag.
Mensen zeggen vaak:
“Hier in de bergen zijn we dichter bij God”.
We zien Hem in de schoonheid van bergen en dalen,
horen Hem in het klateren van het water, het rollen van
de donder, de stilte die zich samen met de nevels, als een
nachtjapon, over de hoge toppen hult. Ik weet niet of het
helemaal waar is, dichter bij God… De mensen zouden
er dan beter moeten zijn, gelukkiger, mooier. Ik bekijk
ze. Ik zie hetzelfde zwijgen van wie ik denk dat hij een
schoonzoon is, ik zie het plagen van een kind. Ik hoor het
huilen van een baby’tje, het grommen van een hond. Ik
merk het zuchten bij de regen, de weemoed bij een glas
teveel, daar, bij die man aan de bar.
Het kader hier is mooier dan bij ons, dat wel. De bergen zijn poëtisch. Maar meer ook niet. Zouden wij het
niet zijn, die hier anders zijn(ik dus)? Omdat de wekker niet rinkelt, het slapen verkwikkend is en de lange
wandelingen deugd doen. Omdat het moeten niet moet, en daardoorheen, wij ontdekken (ik dus): niet dichter
bij God dan anders; maar bewuster. En daarom dankbaar. Daar geniet ik nu nog van, zie! En kan ik er weer
tegenaan, met mijn eigenste talenten en mijn eigen energie. En met mijn tekorten ook, jammer genoeg. Maar
het is niet anders. Daarom doet het zulk een plezier als iemand zegt: “ik ben blij dat je terug bent, wij hebben
je nodig!”
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Achterklap
Het was een spannende zondag! Zo verlangen na al die maanden zonder Chiro! Het was een lange
periode, met het kamp dat zo vroeg viel. Voor ons als leiding staat de Chiro nooit stil, zonder dat jullie
dit weten troepen wij heel veel samen om er voor te zorgen dat het volgend werkjaar een nog beter jaar
wordt dan tevoren! Eerst en vooral wordt ervoor gezorgd dat iedere afdeling leiding heeft, zijn jullie
een beetje content van jullie leiding? Dat zal wel wel, want ik vind het alvast een super gemotiveerde
leidingsbende waarbij geen één van ons het zoveelste wiel aan de wagen is. Wij hangen allen goed
samen, dit gepaard met iedere dag een portie zwijnerij. (jullie zullen dit wel te zien krijgen doorheen
het jaar!)
Heb je ook al gezien dat onze Chiro groter en groter wordt? Voor ons als leiding geeft dit een super
gevoel, dit wil voor ons zeggen dat we goed bezig zijn, dat we er moeten blijven voor gaan! We vinden het super om de zondag allemaal blije mooie snoetjes te zien. (bij keti’s en aspi’s is dat een andere
zaak…)
Voor de nieuwelingen onder ons: jullie zullen zich rap aanpassen, jullie zullen ook zo iemand worden
die niet meer zonder de Chiro kan. (inderdaad als leiding is de Chiro een groot deel van je ‘leven’) je
bent er dagelijks mee bezig (hoe zalig is dat nie?) zowel om te werken als voor de leute!
Ik hoop alvast dat het voor iedereen een super eerste werking was en dat jullie zowel met jullie nieuwe
leiding als met jullie nieuwe bende er een super jaar van maken!

Voor jou

Ik heb je zooo gemist
Ik wist geen blijf met mezelf
Ik miste je vrolijkheid
Ik miste je speelse karakter
Ik miste je avontuurlijkheid
Ik miste jou stank (inderdaad ik miste zelf dit!)
Na 10 dagen bij jou te zijn geweest was die leegte zo immens
Ik besefte wat een leven zonder jou was..
Alles was zo kil,
Geen kleuren meer..
Paars, Geel, Groen, Rood, Blauw, Oranje,…
Alles was zwart – wit zonder jou
Die lege zondag was zo vreselijk!
Ik wilde niets meer doen, ik wilde alleen bij jou zijn
Ik stond op het puntje om te wenen…
Maar dit deed ik niet
Want 21 september was de dag
Dat ik jou terug zag!
Ooh Chiro wat ben ik blij dat je terug bent!

www.CHIROSTINE.be
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Kalender 2014 -2015
Zondag 21 september				
Startdag werkjaar 2014-2015
						Startflits
Zaterdag 11 oktober				
Pasdag + Kaarting
Vrijdag 17 oktober				
Dag van de jeugdbeweging
Zondag 19 oktober				Vriendjesdag
Zondag 9 november				Aspiwerking
Zondag 16 november				Schaatsen
Zaterdag 22 november			
Bedankingsfeestje
Zaterdag 29 november			
Klaaskoekenverkoop
Zondag 30 november				
Sint en Piet komen op bezoek
Zondag 21 december				Kerstevocatie
						Kerstflits
Zondag 28 december				
Geen werking
Zondag 4 januari				
Geen werking
Zondag 18 januari				Aspiwerking
						
Zondag 1 februari				
Briefjes pannenkoeken binnen
Zondag 15 februari				
Carnaval in Gullegem
						Uitdelen Pannenkoeken
Vrijdag 20 februari				
Zondag 22 februari				

Blackout
Geen werking

Zondag 1 maart				Leidingsswitch
Zaterdag 28 maart				Dropping
Zondag 29 maart				Paasflits
Zondag 5 april					Geen werking
Zaterdag 11 april				
Groepsfeest + start 24 uren
Zondag 12 april				
Hespenspit + einde 24 uren
Zondag 19 april				
Geen werking
Zondag 10 mei				
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Infomoment I Bivak
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Kalender 2014 -2015
						
Zaterdag 16 mei				
Infomoment II Bivak
Zondag 17 mei				
Omloop Kluisbergen
Zaterdag 23 mei				
Infomoment III Bivak
Zondag 24 mei				
Pinksteren: Geen Chiro
Zondag 31 mei 				
Aspiwerking
Zondag 28 juni				
Laatste werking
						Eindflits
						Daguitstap
Zondag 12 juli					Chiromis
Dinsdag 21 juli				
Vertrek bivak Delvenhof II, Kaulille
Zondag 31 juli					
Eind bivak Delvenhof II, Kaulille
Zaterdag 29 augustus				DIA-avond
Zondag 20 september				

Start werkjaar 2015 – 2016

21 – 31 juli 2016				
11 – 21 juli 2017				
21 – 31 juli 2019				
21 – 31 juli 2020				

Bivak De Perenboom, Heusden-Zolder
Bivak De Royer Brem, Gruitrode
Bivak Pexhof I, Gruitrode
Bivak Driepaal, Dilsen-Stokkem
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Zwoebers

Elise Bekaert
Hoefbladstraat 2
8501 Bissegem
GSM: 0494/98 15 13
elisebekaert1@hotmail.com

Bram Muylle
Losschaert 21
8501 Heule
GSM: 0497/26 26 36
brammuylle@sms.com

Celine Nollens
Nieuwstraat 9
8860 Lendelede
GSM: 0494/07 04 36
celinenollens@hotmail.com

Shannon Verlinde
Pastoriekouter 10
8501 Bissegem
GSM: 0495/74 74 16
Thuis: 056/31 01 67
shannonverlinde@hotmail.com

Amiena Callens
Gullegemsestraat 9
8501 Heule
GSM: 0479/22 29 38
Thuis: 056/35 16 23
amiena.callens@gmail.com

Jonas Claerhout
Leeuwebekstraat 10
8501 Bissegem
GSM: 0479/89 9 43
Thuis: 056/35 79 05
jonas.claerhout@hotmail.com

Liske Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0478/96 42 49
Thuis: 056/41 24 42
liske.lesage@hotmail.com

Jelle Dejonckheere
Wittestraat 34
8501 Heule
GSM: 0472/59 81 84
Thuis: 056/35 70 94
Jelle.Dejonckheere1995@hotmail.com

Rakwi’s

SPeelclub

Kelly Dekyvere
Peperstraat 99
8501 Heule
GSM: 0472/61 90 62
Thuis: 056/37 18 89
dekyverekelly@hotmail.be

Lise Tandt
Hemelweg 11
8501 Heule
GSM: 0476/29 67 69
Thuis: 056/37 30 53
tandt_lise@hotmail.com

Ibrachim Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
GSM: 0470/45 02 87
VDC094@hotmail.com

Neel Vanhecke
Hoogweide 1Y
8501 Heule
GSM: 0474/32 13 46
Thuis: 056/37 02 25
neel.vanhecke@hotmail.com
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Ruben Deswarte
Gullegemsestraat 39
8501 Heule
GSM: 0493/17 54 26
Thuis: 056/37 20 92
rubendeswarte@gmail.com

Jochen Dewitte
Izegemsestraat 165 bus 11
8501 Heule
GSM: 0483/65 52 46
Thuis: 056/34 49 79
jochendewitte.512@gmail.com

Simon D’haene
René Declercqlaan 7
8501 Heule
GSM: 0473/18 93 11
Thuis: 056/35 55 57
simon.dhaene@gmail.com

Saïn Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
GSM: 0478/41 48 08
sainvandecaveye@hotmail.com

Tito’s

Niel Butaye
Losschaert 1
8501 Heule
GSM: 0494/33 06 33
Thuis: 056/37 09 95
nielbutaye@gmail.com

Keti’s

Wannes Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0471/12 48 78
Thuis: 056/41 24 42
wannes.lesage@hotmail.com

Melian Vancoillie
Oude Ieperseweg 51
8501 Heule
GSM: 0472/63 05 32
Thuis: 056/35 43 71
melian_vancoillie@hotmail.com

Niels Decoene
Mellestraat 221
8501 Heule
GSM: 0473/22 25 13
Thuis: 056/32 93 07
E-mail: niels.decoene@hotmail.com
Jamie Beernaert
Kransvijver 44
8501 Heule
GSM: 0497/14 65 10
jamiebeernaert@hotmail.com

Julie Pauwels
Gullegemsestraat 18 bus 12
8501 Heule
GSM: 0472/66 56 05
pauwelsjulie@hotmail.com
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Aspi’s

Petra Coppens
Steenstraat 92
8501 Heule
GSM: 0477/68 74 95
petracop@hotmail.com

Groepsleiding

Tom Vandromme
A. Rodenbachlaan 51
8501 Heule
GSM: 0495/42 73 19
Thuis: 056/35 49 80
vandromme.tom@hotmail.com

Niel Butaye
Losschaert 1
8501 Heule
GSM: 0494/33 06 33
Thuis: 056/37 09 95
nielbutaye@gmail.com

VB’s

Wannes Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0471/12 48 78
Thuis: 056/41 24 42
wannes.lesage@hotmail.com

Wim Seynaeve
Pastoriestraat 1
8501 Heule
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