CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2020 - 2021
SEPTEMBER- Oktober - November

KLAAR VOOR HET NIEUWE
WERKJAAR!

VOORWOORD
Beste chiroleden, ouders en sympathisanten,
We staan weer aan de start van een nieuw werkjaar. Het was vorig jaar een uitzonderlijk chirowerkjaar. De laatste “gewone” werking dateert ondertussen al van 8 maart. Daarna volgden tal van online
werkingen, fotozoektochten en uiteindelijk nog 2 werkingen in de toenmalige bubbels van 20. Dat
we op 22 mei het groen licht kregen om te vertrekken op kamp richting Kaulille maakte heel veel
goed. Met in totaal 187 leden, leiding & kookploeg vertrokken we dan in juli naar een fantastisch
kamp in het Wilde Westen. Het kamp was er één vol aanpassingen maar het was er zeker ook
ééntje om nooit meer te vergeten. De gezamenlijke activiteiten werden voor één keer aan de kant
geschoven en vervangen door extra spelletjes in de “kampbubbel”.
Na een super geslaagd kampvuur van enkele meters hoog vertrokken we op 21 juli terug huiswaarts. Op heel wat gezichten van de leiding & leden verscheen een mooie glimlach. Niet alleen
omwille van het onvergetelijke bivak, maar ook door alle hulp van talloze vrijwilligers in de aanloop
naar het bivak om dit alles te kunnen bolwerken. Nogmaals: ferme, ferme DANKUWEL aan iedereen
die ons geholpen heeft! Voor zij die terug wat herinneringen willen ophalen of voor zij die gewoon
nieuwsgierig zijn naar hoe het eraan toe ging, zijn er USB-sticks die aangekocht kunnen worden
waar alle kampfoto’s opstaan.
Zoals jullie nu al zullen gemerkt hebben, mogen we dit jaar opnieuw een heleboel nieuwe leiding
verwelkomen. Emile, Wout Mostrey, Maura, Jamien, Kobe, Maaike & Achille zijn onze nieuwe aanwinsten en we zijn er zeker van dat ze het fantastisch zullen doen! Bij welke afdeling zij het beste
van zichzelf zullen geven, kwamen jullie deze middag al te weten tijdens de leidingsbekendmaking.
Een nieuwe start en een extra groepsleidster betekent ook afscheid van heel wat ervaren oudgedienden. Bedankt aan Anne, Emma, Lisa, Sara & Flypo om mee te schrijven aan de rijkgevulde
geschiedenis van Chiro Stine. Afgelopen middag was het dan eindelijk zover, de start van het
nieuwe werkjaar. Op spectaculaire wijze werd de nieuwe leidingsverdeling voorgesteld en is het
nieuwe werkjaar van start gegaan. Opnieuw een jaar boordevol chiroplezier.
Onze kalender staat ook weer gevuld met tal van activiteiten. Het is - om het met een cliché te zeggen- nog koffiedik kijken over welke activiteiten zullen plaatsvinden en welke we een jaartje zullen
moeten missen. Alle info hierover vinden jullie op het juiste moment op onze facebookpagina of in
onze nieuwsbrief.
Voor de échte Flitskenners was het misschien al duidelijk, maar dit jaar hebben we besloten om ons
Chiro-magazine in een fris jasje te steken. Niet enkel de lay-out werd in een nieuw jasje gestoken,
de rubrieken ‘op de koffie met’, ‘strip’ en ‘spelletjes’ maken plaats voor gloednieuwe rubrieken
genaamd ‘horoscoop’, ‘receptje’ en ‘spotlight’!
Dit werkjaar zal het nog altijd niet zijn zoals gewoonlijk, maar we zijn zeer verheugd dat we
afgelopen namiddag het startschot konden geven aan een nieuw werkjaar bij Chiro Stine!
Er rest ons niks meer dan iedereen nog een machtig werkjaar & veel leesplezier bij het vervolg van
deze (vernieuwde) flits toe te wensen!
Speelse groeten
Febe, Siel & Jules
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Info & DATA
Bij een jeugdbeweging hoort een hele
organisatie en daarvan houden wij u
graag op de hoogte. We vestigen
graag de aandacht op enkele zaken.
UITPAS
Sinds vorig werkjaar hebben we ons
met Chiro Stine aangesloten bij UiTPAS.
UiTPAS is een systeem waarbij elke
kaarthouder recht heeft op
spaarpunten wanneer hij/zij
deelneemt aan een
vrijetijdsbesteding/activiteit. Met die
verzamelde punten krijg je de kans op
wat extraatjes, bijvoorbeeld een gratis
zwembeurt. Mensen die een UiTPAS
hebben of eentje aanschaffen,
hebben bij ons dus ook het recht op
alle voordelen die de kaart aanbiedt.
Bij ons is het mogelijk om punten te
verzamelen op drie verschillende
momenten tijdens het werkjaar: tijdens
je inschrijving voor het werkjaar,
inschrijving voor het afdelingsweekend
en kamp. Op zulke momenten mag je
dus altijd met jouw kaart tot bij de
leiding komen. Zij zullen jou naar de
juiste persoon in de leiding
doorverwijzen.

Hanteer geen andere vermelding.
Wanneer het in de vermelding niet
duidelijk is om wie het gaat, kan de
inschrijving vertraging oplopen en is uw
kind in tussentijd niet verzekerd!
- ZWOEBER: 1ste & 2de leerjaar
- SPEELCLUB: 3de & 4de leerjaar
- RAKWI: 5de & 6de leerjaar
- TITO: 1ste & 2de middelbaar
- KETI: 3de & 4de middelbaar
- ASPI: 5de & 6de middelbaar
Wie inschrijft en betaalt met UiTPAS
verdient 15 spaarpunten en kan
genieten van de voordelen die UiTPAS
aanbiedt.

VERZEKERINGEN
Uw kind komt graag naar de Chiro?
Uw kind komt regelmatig naar de
Chiro?
Uw kind moet veilig zijn in de Chiro?
Uw kind moet verzekerd zijn bij de
Chiro?
Schrijf hen dan zeker op tijd in! Dit doe
je door de stappen te volgen die in
het rubriek “inschrijven” werden
uitgelegd.
AFSPRAKEN
Beter op tijd dan te laat!
De Chiro begint om 14.00 uur en
eindigt voor:
-

INSCHRIJVEN
Dit doe je door, indien dit nog niet
gebeurd zou zijn, vandaag nog 25
euro over te schrijven op
rekeningnummer BE93 4645 1663 3167
t.a.v. Chiro Stine – Hemelweg 34 – 8501
Heule met vermelding van: naam +
voornaam lid + afdeling.
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De Zwoebers & Speelclub om
17.00 uur.
De Rakwi’s & Tito’s om 17.30 uur.
De Keti’s & Aspi’s om 18.00 uur.

We hopen dat iedereen op tijd komt
en dat iedereen op tijd huiswaarts kan
keren, vooral bij de jongere
afdelingen.
Door Covid-19 willen wij ook vragen
dat iedereen die 12+ is, altijd een
mondmasker draagt bij het toekomen
voor de werking.
Snoep is nog steeds niet toegelaten.
Wie snoep meebrengt krijgt het pas na
de werking terug.
Mogen we vragen dat iedereen vanaf
de Tito’s in uniform naar de Chiro komt

www.CHIROSTINE.be

Info & Data
en dat leden van jongere afdelingen
een Chiro t-shirt dragen (mag ook die
van Chiro Stine zijn)?
Het belangrijkste blijft dat je goed
gehumeurd bent en uiterst actief
meewerkt!
MUTUALITEITEN
De meeste leden hebben recht op
(gedeeltelijke) terugbetaling van de
mutualiteiten voor zijn/haar inschrijving
voor het werkjaar, het
afdelingsweekend en/of ons kamp.
Het bedrag en de types terugbetaling
hangen af van mutualiteit tot
mutualiteit. Het enige wat je hoeft te
doen is het terugbetalingsformulier van
jouw mutualiteit afgeven aan de
groepsleiding of VB’s. Zij zullen de
nodige zaken verder aanvullen en een
stempel zetten zodat jij jouw
terugbetaling verder kan
vervolledigen.
FISCALE ATTESTEN
Ouders van leden die in het huidige
kalenderjaar deelnamen aan een
weekend of kamp en op datum van
die activiteit jonger dan 12 jaar waren
kunnen een attest “kinderopvang”
bekomen. Daarmee kan u een fiscale
korting genieten op uw volgende
belastingaangifte. Normaal ontvangt u
deze attesten volgend jaar in de
periode net voor u uw aangifte moet
doen. Heeft u geen attest ontvangen,
neem dan zeker contact op met de
VB’s. Wij sturen deze attesten uit naar
de adressen in ons ledenbestand, voor
zover die correct zijn. Gelieve dus bij
de inschrijving van uw kind na te gaan
of uw mailadres + adres nog steeds
klopt. Indien het attest op naam van
slechts één van beide ouders of een
voogd dient te staan, laat dit dan
zeker weten aan de VB’s.

MODDER EN VUILE SPELEN
Modder en vuile spelen zijn de
favoriete spelletjes van vele leden. Wij
zijn er ons sterk van bewust dat dit niet
elke week kan gebeuren en dan dient
er rekening gehouden worden met het
tijdstip binnen het jaar en de
beschikbare reservekledij. Met de
leidingsploeg bekijken we per afdeling
hoe we dergelijke activiteiten binnen
onze activiteiten kunnen kaderen.
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Dit jaar organiseren alle
jeugdbewegingen deze feestdag op
vrijdag 23 oktober. Op deze dag tonen
we ons van onze mooiste kant zien,
zijnde met onze jeugdbewegingskledij.
We vragen om die dag in uniform naar
school, het werk, de muziekles, de
dansschool… te gaan. Chirolid zijn, is
namelijk iets om trots op te zijn!

WAT ZIJN VB’s
VB staat voor volwassen begeleider.
Het zijn dinosaurussen die in lang
vervlogen tijden zelf nog leiding
hebben gegeven. Die van ons heten
Jutta en Olorin. Hun taak is om de
leiding te ondersteunen waar nodig.
Ze zijn aanwezig op de leidingskring en
vormen waar nodig de brug tussen de
leiding en de ouders. Heb je een vraag
waarvoor je niet bij de leiding of
groepsleiding terecht kan, neem dan
gerust contact op met hen. Ze zijn er
quasi iedere zondag voor de werking
en op elke groepsactiviteit. Ook
bepaalde administratieve zaken (bv
fiscale attesten, medische fiches…)
nemen de VB’s voor hun rekening.
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VIERUURTJES SYSTEEM
Ook in de Chiro zijn we ons bewust van
het milieu!
Voor een vieruurtjeskaart betaal je 5
euro, per werking wordt er daar dan
één vakje van de 10 afgekruist als een
lid een koek wenst te eten. Deze
koeken worden in grotere
verpakkingen aangekocht. Ook is er
voor elk lid water of grenadine
voorzien die gedronken wordt uit een
herbruikbare beker. Voor drinken
wordt er dus geen vakje afgekruist.
Nog vragen? Vraag gerust wat
informatie aan de leiding!

6

IK HEB NOG EEN VRAAG…
Voor al uw vragen richt u zich best
eerst tot de afdelingsleiding van uw
kind. Ze staan steeds voor u klaar een
kwartier voor de start van de werking.
U vindt hun contactgegevens
achteraan deze flits of op
chirostine.be. Indien de
afdelingsleiding u niet verder kan
helpen, kan u steeds terecht bij de
groepsleiding of de VB’s. Alle
gegevens vindt u op de laatste
pagina's van deze flits.
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Afdelingsfiguren
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Jaarthema
Waarom OnvoorSPELbaar?
Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft aan dat
ze meer bezig zijn met nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan met
activiteiten voor de leden. De voorbije jaren verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Binnen
het Chirokader lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond te verschuiven en
minder aandacht te krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus
om een spotlicht op ‘SPEL’ te richten.
Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt verdacht hard
op die van vorig jaar, en bij een spaghettiavond volgen we blindelings het draaiboek dat tien jaar geleden werd uitgeschreven. Elke Chirogroep mag dit jaar haar
grenzen verleggen. We dagen lokale groepen uit om meer outside the box te
denken bij het organiseren van die traditionele activiteiten.

De jaarthemafiguur: Krabbel

Dit is Krabbel, het vrolijke wezentje dat dit jaar op
bezoek komt bij jou in de Chiro. Een tijdje geleden
kwam hij via een breukje in de aardkorst naar buiten
gefloept. Normaal gezien leeft Krabbel in de binnenkant van de aardbol bij alle andere Krabbeltjes.
Krabbel komt bij ons langs om onze Chirowerking
op haar kop te zetten en onze gewone activiteiten
een onvoorspelbare toets te geven.
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Kleurplaat
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ZWOEBERS
Ik heb super veel zin
om eens op avontuur
te gaan
Hopelijk kom ik super
veel mensen tegen

Heykes! Ik ben Wout en ik ben
ook 18 jaar. Mijn hobby is de
Chiro en ik start ook aan mijn
eerste jaar leiding! Ik zou graag
meegaan op avontuur, want
paars is ook mijn lievelingskleur!

Hallo! Ik ben Kobe, ik ben 18 jaar
oud en ik hou van voetbal maar
vooral van de Chiro!
Ik hou van het kleur paars en begin
aan mijn eerste jaar leiding. En jij?
Ik

Hé, daar zitten
nog mensen!
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Hallooo! Ik ben Siel en ik hou van dansen en de
Chiro (en ik heb een lichte verslaving aan
noodles
) en mijn lievelingskleur is paars. Ik
begin aan mijn tweede jaar leiding en zie het
helemaal zitten!! Ik zou ook graag meegaan op
avontuur!
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ZWOEBERS
Heyyy! Hallo ik ben jamien, ik
ben 18 jaar en mijn hobby is
chiro. Dit jaar start ik mijn eerste
jaar als leiding. Ik eet alles
graag en zou

Hallo! Ik ben Louise. Ik ben 19 jaar,
waarvan ik al 3 jaar leiding ben in de
Chiro. Ik speel piano, paars is mijn
Ik wil super graag mee op avontuur!

,

Hoi Louise! Aan het genieten van de
zon en het strand? Ik ben Febe en ben
voor het 5de jaar leidster in Chiro
Stine. Dat is dan ook mijn grootste
en leukste hobby. Mijn
lievelingskleur is trouwens paars
dus ik zou graag ook mee gaan op
avontuur!

Over het kleur paars
gesproken, kijk wie we
hier hebben: rupsje
ribbel! Heb jij ook zin
om op avontuur te
gaan met de zwoebers
dit jaar?

leuk! Laten we
vertrekken op
zwoeberavontuur!
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SPEELCLUB
Dag allerliefste Speelclubvrienden,
Na het toffe kamp, is het weer tijd voor een jaar vol toffe werkingen met maar liefst 6 enthousiaste personen.
Wie zijn we, wat doen we … We stellen ons kort even voor:
Ik ben leidster Maaike! Ik ben 17 jaar oud en studeer digital arts and entertainment… Ik ben
echt superverslaafd aan warme chocomelk met slagroom. Mijn lievelingskleur is groen 		
(maar geel is ook super natuurlijk)

Ik ben Febe Dupont en ben 19 jaar en studeer Toegepaste psychologie. Mijn lievelingskleur is
rood en met mijn lengte van 1m 56 kan ik evengoed nog gezien worden als lid.

Ik ben leidster Nina! Ik ben 19 jaar oud en studeer voor Burgerlijk Ingenieur. Mijn lievelingsk
leur is paars. Ik zit te popelen om aan jullie leiding te geven! Weten jullie trouwens al dat ik 3
jaar in Australië heb gewoond? Mijn lievelingsdier is dan ook een kangoeroe.

		

Hoi hoi, ik ben leidster Nel. Ik ben 19 jaar oud en studeer Ergotherapie. Dit jaar is het mijn
tweede jaar als leiding. Mijn lievelingskleur is groen, maar voor jullie wil ik dit nog veran-		
deren naar geel ! Ik ben mega enthousiast om eraan te beginnen en ik hoop jullie ook. Nog
een klein weetje… ik ben verzot op M&M’s en vooral die gele!
Ik ben Arne en ben 20 jaar oud. Ik studeer Wiskunde en mijn lievelingskleur is geel en ik mag
van mijn mama geen kat.

Ik ben leider Wout. Ik ben 20 jaar oud en heb op elk moment van de dag zin in vol au vent
met een koekje. Daarnaast studeer ik Orthopedagogie.

Voilà, dit was onze korte voorstelling. Hopelijk hebben jullie er heel veel zin in en zien we allemaal blije
gezichtjes zondagnamiddag!
De speelclubleiding
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RAKWI’s
KOEKOEK!
Het is weer zo ver, de zomervakantie zit erop en dit betekent natuurlijk een
nieuw chirojaar vol ambiance. Na ons spetterende, onvergetelijke kamp in Kaulille
staat jullie nieuwe leiding natuurlijk al te popelen om jullie iedere zondag te
entertainen met de gekste activiteiten.
Voor we erin vliegen zullen we ons ,AKA de coolste leiding die er maar is, even voorstellen! Vind jij
de oplossing?

Ester Butaye
- 2e jaar leiding
- studeert
Communicatiemanagement
- super lomp
- ik ben jarig op 31 december(altijd de laatste
)
Achille Verfaillie
- 1e jaar leiding
- studeert Industrieel ingenieur
- binnenkort stervoetballer
- 1 broer, maar ik ben de leukste

Maura Lafosse
- 1e jaar leiding
- studeert Office Management-HR
- heeft een broer, Pablo
- is grote fan van unicorns!

Louise Claeys
- 4de jaar leiding
- studeert Pedagogie v/h jonge kind
- 1 zus (grootste aspi) zoek maar!
- moni bij kazou en Ideekids
Emile Fremaut
- 1e jaar leiding
- studeert Handelswetenschappen
- profvoetballer in wording
- heeft er suuuuuper veel zin in!

ꓷ9 ʻꓞ૬ ʻⱯh ʻꓛƐʻƎՇ ʻꓭƖ :ꓷꓤOOMꓕNⱯ

Lynn Vanhandsaeme
- 2e jaar leiding
- studeert Rechten(poging tot xp)
- mijn broer is veel slimmer
- eten is mijn ding, m.a.w. 24/7
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Tito’s
Dag lieve (niet meer zo kleine) titotjes,
Met veel trots kunnen we eindelijk vertellen dat wij jullie leiding zijn voor het komende Chirojaar.
Aangezien er vorig jaar wat vreemde dingen zijn tussengekomen kunnen we jullie verzekeren
dat we er een 3dubbele lap op gaan geven omde schade een beetje in te halen!! ;-)
we worden dit jaar allemaal weer een jaartje ouder, dat wil dan ook zeggen dat we nog toffere
dingen kunnen gaan doen en we onze grenzen een beetje kunnen verleggen!!
OPAVONTUURWHOOHOW!!!!!
Wat het jaar ons nog zal brengen is tot nu toe nog een raadsel maar het word er zeker eentje om
niet te vergeten :D
Korte kennismaking:
Er zijn er misschien een paar onder jullie die ons nog niet heel goed kennen… dus bij deze een
klein spelletje omwat meer te weten te komen over ons :D*studiekeuze/werk, hobby,
karaktereigenschap, favoriete eten.*
( **zoek onze kenmerken in de onderstaande woordzoeker, dubbele woorden komen maar 1 keer
voor!!)
Numero 1: Rune Beernaert
- Kleuteronderwijs
- Eentje drinken met
vrienden
- Zorgzaam
- pizza

Numero 2: Jana claerhout
- Gezondheidszorg
- Eten
- Ultrachill
- Alles

Numero 3: Jolien Ostyn
- Kleuteronderwijs
- Chiro
- Enthousiast
- Spaghetti

Numero 5: Renaud
Meersschaert (Vosje)
- Chemie
- Carspotter
- Stoer
- alles

Numero 6: Ruth Bleuzé
(Rudy)
- Suprabazar
- Happysocks
- Speels
- paprika

vele kusjes en
jullie nieuwe
megacoole
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Numero 4: Alyssa Lafaut
- Ergotherapie
- Eten
- Sociaal
- pizzasalami

knuffels
fantastische
leiding xxx <3

www.CHIROSTINE.be

Keti’s
YEEPS Keti’s,
Net als bij de andere afdelingen voelen we ons redelijk verplicht om onszelf eens
voor te stellen. Om dat we jullie meer willen geven dan enkel onze leeftijd, studierichting hebben we speciaal voor jullie een eigen vriendenboekje gemaakt.
Benieuwd naar wat Mariekes (onrealistische) grote droom is, of het lievelingseten
van Saartje? Je leest het allemaal hieronder! We moeten julllie waarschijnlijk ook
niet zeggen dat we ongeloofelijk veel zin hebben in dit keti-werkjaar! yuyuuuuuu!
Keti-vriendenboekje
Naam: Lieze Vandromme
Lievelingslied: Alle tiktokliedjes
Bijnaam: De leukste van de
Vandrommes
Lievelingsvak: Pedagogische
Levensmotto: Een dag niet
wetenschappen
gelachen, is een dag niet
Lievelingsboek: Ik lees niet graag
geleefd!
Lievelingsgerecht: Scampi curry

Hoe ik mezelf
omschrijf : Een spontane en goedlachse twintiger

Aantal jaar Chiro: 15 jaar

Grote voorbeeld: Mijn mama

Haarkleur: Bruin

Grote droom: Wereldreis maken

3 grootste
liefdes:
Beste vriendje:

De Chiro
Bruno Mars
De Tinekesfeesten

Boodschap voor de keti's:
Dit jaar wordt LITTTTT

Bo de Bever
(ketimascotte)

Keti-vriendenboekje
Naam:

Saartje Decroix

Bijnaam:

Pikachu

Levens- Geniet nooit met
mate
motto:
Hoe ik mezelf
omschrijf :

Aantal jaar Chiro:
Haarkleur:
3 grootste
liefdes:
Beste vriendje:

Een zotte doze
10 jaar
Bruin
De chiro
Happy socks
Mijn familie

Lievelingslied:

Chiroliedjes

Lievelingsvak:

Stage
/

Lievelingsboek:
Lievelingsgerecht:
Grote voorbeeld:
Grote droom:

Frietjessssss
Lana mijn hond

De hele wereld zien

Boodschap voor de keti's:
IK HEB ER ZIN INNNNN

Alle olifantjes
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Keti’s
Keti-vriendenboekje
Naam: Jules Fremaut
Bijnaam: Zjul, Sexy Beast
Levensmotto: Verbeter de
wereld, begin bij jezelf
Hoe ik mezelf

omschrijf :

de goedheid zelve

Aantal jaar Chiro: 15 jaar
Haarkleur: Afwisselend rost, bruin en blond

3 grootste
liefdes:

KV Oostende
FC De Kampioenen
Marieke

Beste vriendje:

alle ketters

Lievelingslied:

De Strangers Blauwe Geschelpten

Lievelingsvak: Duits/Economie
Lievelingsboek: strips van FCDK
Lievelingsgerecht:

opwarmschotels
Albert Heijn

Grote voorbeeld:

Japie van de
kookploeg

Grote droom:

Lieze opvolgen
als tineke van Heule

Boodschap voor de keti's:
Gianni is echt leuker dan hij
eruitziet

Keti-vriendenboekje
Naam: Gianni Samyn
Bijnaam: GiGi en Samine

Hoe ik mezelf
omschrijf : Top wi

Levensmotto: Liever te dik
in de kist, dan een feestje
gemist.

3 grootste
liefdes:

KV Kortrijk
bier
Broeders van andere
moeders

Beste vriendje:

Bijnaam: Maw
Levensmotto: Ga door het
leven zonder levensmotto
Hoe ik mezelf
omschrijf : LIT

Aantal jaar Chiro: 14 jaar

3 grootste
liefdes:
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Beste vriendje:

Lievelingslied: Kitty
Lievelingsvak:
Vrijetijdswetenschappen
Lievelingsboek: Harry Potter
Lievelingsgerecht: Appelmoes
met gefrituurde bolletjes

Haarkleur: Blond
Chiro Stine
Appelmoes met gefrituurde
bolletjes
Heule

iedereen

Lievelingsboek: My kvk gids
Lievelingsgerecht: Julientje

Grote droom: Kortrijk kampioen

Keti-vriendenboekje
Naam: Marieke Waegebaert

Lievelingsvak: Pauze

Grote voorbeeld: Ron Jeremy

Aantal jaar Chiro: 11 jaar
Haarkleur:
Blond,bruin

Lievelingslied: geen, genre:
hardstyle,hardcore,...

Grote voorbeeld: Jozef
Cleymans
Grote droom: Groepsleidster
worden
Boodschap voor de keti's: Speel
Clash of Clans en join de Chiro
Stine clan!
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iederjin

Boodschap voor de keti's: We
zullen jullie een onvergetelijk jaar
bezorgen, strijders!

Aspi’s
Welkom, ciao, bienvenue, bem-vindo, powitanie, приветствие, ALLERLIEFSTE ASPI’s!
Eindelijk het werkjaar gaat terug van start en wij hebben er alleszins heel veel zin in, hopelijk jullie
ook?
Eerste opdracht: Los de puzzel op…

Heel veel groetjes jullie liefste aspileiding
(Nathan, Ella, Zjef, Elviera en Finne)

STARTFLITS 2020-2021
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Wist-je-datjes
WIST JE DAT?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bananen en mensen voor 50% hetzelfde DNA hebben?
Je 1700 jaar nodig hebt om alle youtube-filmpjes te bekijken?
Rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen?
Het meer kostte om de film van de Titanic te maken dan om de Titanic zelf te
maken?
Het gemiddeld menselijk brein maar 60% van de vorige dag kan onthouden?
Da Vinci kon tekenen met zijn ene hand terwijl hij schreef met zijn andere hand?
Je in het jaar 1200 gratis de zoo van London mocht betreden als je uw kat of
hond aan de leeuwen voederde?
Als je te veel druivensap drinkt, uw uitwerpselen blauw worden?
De laarzen van Neil Armstrong nog steeds in de ruimte zijn?
De stem van de vrouw de afgelopen 50 jaar met 23 Hz gedaald is?
Er een stand-beeld van Jezus staat in Polen dat dient als Wifi-mast?
Een bij maar 1/12 van een eetlepel honing maakt in zijn leven?
De gemiddelde persoon voorbij zo’n 16 moordenaars wandelt in hun leven?
Er minder statische elektriciteit is wanneer het regent?
Het woord quarantaine komt van het Italiaanse 40, quaranta, omdat dit het aantal
dagen was dat een schip aangemeerd moest zijn voordat de bemanning Italië
mocht binnenkomen?
5% van alle mensen die ooit geleefd hebben dood zijn gegaan aan malaria?
Er gele watermeloen bestaat?
Baby’s voor de eerste vier maanden van hun leven geen kleur zien?
Baby’s 300 beenderen hebben terwijl volwassenen er maar 206 hebben?
Dit is omdat sommige beenderen samengroeien?
Als je een hardgekookt ei na het koken in koud water legt het makkelijker is te
pellen?
Elektronen in een stroomkabel eigenlijk zeer traag bewegen, aangezien ze over
een meter afstand zo’n 5,5 uur doen?
Aceton kuishandschoenen kan doen oplossen?
Aceton zeer nuttig is om plakbandsporen van ramen te krijgen?
De ramen van de Chiro-lokalen nog maar pas gekuist zijn?
Sommige vliegen kunnen bijten?
Mensen die meer klagen gemiddeld langer leven?
Hoe meer je over iemand praat, hoe verliefder je wordt op die persoon?

www.CHIROSTINE.be

Het Leukste Niet-relevante-chironieuws
Jaargang
– Eerste
editie
Jaargang 2 –2Eerste
editie

We laten de bubbels de pret niet bederven!
We hebben een akkoord! Na lange onderhandelingen onder leiding van onze drie formateurs
(Febe, Jules en Siel), zijn we er in geslaagd een leidingsbezetting in elkaar te zetten waar
iedereen zich in kan vinden. De leiding wordt aangevuld met 7 ex-aspi’s (vier jongens en drie
meisjes, wat toch als een overwinning voor Chiro Stijn kan opgevat worden). Samen met 27
ervaren topleiders/topleidsters zullen we er, ondanks de bubbels, de mondmaskers en de
lach van Jolien een fantastisch jaar van maken.


FACTCHECK: Dries
Verhauwaert, gynaecoloog
of treinbestuurder?
Enkel voor abonnees
Interview met :
Lieze Vandromme
Dag Lieze, heb jij covid-19 in het
leven geroepen om twee jaar op
rij Tineke van Heule te kunnen
zijn?

Laat Zjef de pret niet bederven?
Zjef zijn groene vingers hebben hun dienst bewezen, na
het succesvol telen van verschillende seizoensgroenten
wordt een verlengstuk gebreid aan de Chiro Stine
moestuin. Maakt Zjef ook dit jaar de torenhoge
verwachtingen waar? Onze redactie wenst hem alvast
veel succes toe!
Ook de rest van de leiding werd aangemaand te
tuinieren. Bolo organiseerde tijdens de COVID19lockdown een grote tomatenplant-battle. Enkele
weken geleden werden de winnaars, binnen
verschillende categorieën, gehuldigd met een plechtige
ceremonie en een prachtige medaille.

Lieze: “Nee!” (lacht), “Het is
jammer dat de Tinekesfeesten
niet kunnen doorgaan maar het is
natuurlijk wel leuk dat ik veel kan
inhalen dit jaar.”

Heel misschien in de
volgende editie…
Bolo betrapt met een brooddoos
van Samson en Marie?

STARTFLITS 2020-2021
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RECEPTJE
Koekoek! Jullie favoriete kookduo hier! Wij zullen jullie verrassen
met tal van lekkere chirorecepten waarmee je je leiding blij kan
maken of gewoon gezellig samen kan maken met je vriendjes/
vriendinnen! Deze keer kunnen jullie jullie eigen afdelingscupcakes
maken. Versier ze in jouw kleur en smullen maar!

Cupcakes met glazuur
De beste chirocupcakes maak je zo! Versier ze met de kleur van je afdeling. Veel kookplezier!
Ingrediënten:

120 gram
120 gram
2
120 gram
200 gram
2 eetlepels
Enkele druppels
Versiering

Zachte boter
Fijne kristalsuiker
Losgeklopte eieren
Zelfrijzend bakmeel
Poedersuiker
Warm water
Kleurstof

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 190°C. zet papieren cakevormpjes in een ondiep muffinblik voor zestien
muffins.
2. Klop de boter en de suiker op in een grote kom met een pollepel of elektrische handmixer tot een
lichte, luchtige massa.
3. Klop geleidelijk de eieren erdoor; mix goed na elke toevoeging.
4. Spatel het bakmeel voorzichtig en gelijkmatig door het eimengsel.
5. Verdeel het beslag gelijkmatig over de papieren cakevormpjes en bak de cakejes 15-20 minuten. laat
ze afkoelen op een rooster.
6. Zeef voor het glazuur de poedersuiker in een kom en roer net genoeg water erdoor om een smeuïge
pasta te krijgen die zo dik is dat hij aan de achterkant van de pollepel blijft plakken. roer er eventueel
een paar druppels kleurstof door.
7. Smeer het glazuur over de cakejes en versier ze met het decoratiemateriaal.
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SPOTLIGHT
:HONRP ELM GH JORHGQLHXZH UXEULHN 6SRWOLJKW  +LHU ]XOOHQMXOOLH HONH NHHU HQNHOH KRRJWHSXQWHQ
NXQQHQEHNLMNHQXLWKHWOHYHQYDQGHOHLGLQJ=RNULMJHQMXOOLHHHQEHHWMHHHQLGHHRYHUZDWZLM]RDO
XLWVWHNHQDOVZHHYHQQLHWLQGH&KLUR]LMQ'H]HNHHUNULMJHQMXOOLHHQNHOHOHXNHYDNDQWLHYHUKDOHQ
YRRUJHVFKRWHOG






“=LHKLHUHHQIRWRYDQPH]HOIRSUHLVLQ%pGRLQPHWPLMQJH]LQ

,NZDVRSGHORNDOHPDUNWDDQKHWVQXLVWHUHQHQZLOGHJUDDJHHQ
NOHHGMHSDVVHQHQKRHNDQGDWEHWHUGDQRSGHW\SLVFK
RXGHUZHWVH)UDQVHPDQLHULQGHFDPLRQHWWHYDQGH
PDUNWNUDPHU!”
/HLGVWHU(OOD










“,NEHQQDDU ODEUHVVH JHZHHVWLQ)UDQNULMNPHWOHLGHU:RXW
7HQHHQYULHQGJHQDDPG6DP\

:HKHEEHQLQHHQERVPHWWDNNHQRSGHERPHQEHJLQQHQ
VODDQ RPGDW ZH KDGGHQ JHKRRUG GDW MH GDQ EOLMNEDDU GH
KHUWHQZDNNHUPDDNWHQ]HGDQ]RX]LHQ8LWHLQGHOLMNKHEEHQ
ZHWRWDDOJHHQEHHVWHQJH]LHQGXVGDWLVSUHWW\VDG”
/HLGHU1DWKDQ





“,NEHQRSUHLVJHZHHVWQDDUVLPRQVNDOOKHWHLIHOJHEHUJWHPHWPLMQ
YULHQGHQ]LMQJH]LQ
2SGLWPRPHQWZDQGHOGHLNNPPHWJURWHEODUHQRSPLMQ
YRHWHQ3LMQOLMN”




/HLGVWHU1HO




“De bOLN ZHHU]LHQ YDQ YULHQGHQ QD HHQ ODQJH WLMG
YDQ H[DPHQV HQ FRURQD :H KHEEHQ HUYDQ
JHQRWHQ(LQGHOLMN” 



/HLGVWHU(VWHU
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SPOTLIGHT
“Dit is een foto van op kamp (a.k.a. litte Kaulille 2020). Ik was daar met
de leukste bubbel ever!

Iedereen was heel enthousiast voor de leidingsbekendmaking zoals je
op de foto kan zien. Ik verwijs graag naar leider Wout M.”
- Leidster Maura -

“Ik ben op reis geweest naar La douce France (Frankrijk
dus), met een busje en mijn vriend Simon.

Op een dag gingen we gaan wandelen in de Vogezen. We
reden op de parking waar de wandeling begon en zagen
dat er voor ons Belgen reden. Toen we de auto
passeerden, merkten we tot onze verrassing op dat leider
Wout & leider Nathan in de auto zaten! We hebben dan
samen de wandeling gedaan en 's avonds aan een meer
gegeten.”
- Leidster Febe T. -

“Ik ben op reis geweest naar Koksijde met mijn ouders en mijn
broer en zus.

Op de foto zie je dat ik gaan suppen ben. Eigenlijk heb ik meer
neer gelegen op die plank dan dat ik effectief aan het peddelen
was, omdat ik een beetje lui was hihi”
- Leidster Lieze -

“Ik heb deze vakantie met een warm hart voor de ouderen
gezorgd.”
- Leidster Rune -

“Ik heb deze zomer eigenlijk alleen maar in dranken Pauwels
gewerkt, maar voor kamp ben ik met Wout, Zjef, Vos en Clarie
naar de kampplaats gefietst om op kamverkenning te gaan.
Dat was samen 206km. We hadden allemaal veel pijn aan ons
poepje. We zijn vertrokken om 6u aan het Baguetje en waren
rond 17u ter plaatse. Het grappigste is dat ikzelf 2 keer ben
gevallen met de fiets. Waarvan één keer op het drukste
kruispunt van Gent tijdens de spits.”
- Leider Jules -
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TOOST MET DE PROOST
TOOST met de PROOST September 20
Beste allemaal,
De nieuwe kleren van de maand september zitten al bij het
wasgoed. We zijn al een heel stuk in deze maand gevorderd. Ver
genoeg in elk geval om naarstig in dit boekske te zitten lezen. Het
werd tijd ook. We willen op weg gezet worden om te weten welke
dolle pret we dit jaar, op coronaveilige wijze, belevende zullen zijn.
Wie onze (nieuwe?) leiders worden, staat hier niet in. Dat is voor de
startdag (geweest). Hopelijk zijn jullie allemaal zotte-content. Ik
alvast wel. Dat komt omdat ik een beetje weet hoeveel tijd en
energie de leiding in een goede werking van onze Chiro investeert.
Daarom moet er al vanalles verkeerd lopen, eer een zondagmiddag eens niet geslaagd is.
Een virus, bijvoorbeeld. En dan nog. Ik herinner mij nog goed hoe er tijdens het voorjaar, toen
ons landje platlag, toch een en ander op het getouw werd gezet. Ik ben daar heel fier op.
En dankbaar. Jullie waarschijnlijk ook. Of neem nu het kamp dit jaar… Was me dat
spannend. Zou het kunnen doorgaan? Hoe zat het met die bubbels? Deze en veel meer
andere vragen werden een voor een netjes aangepakt. Het kamp kon doorgaan. Veilig en
wel. Dat ik niet kon achter komen doet aan mijn dankbaarheid en fierheid niets af.
Nu start een nieuw Chirojaar. Nog steeds kan niet alles zoals vroeger verlopen of
georganiseerd worden. Dat is verdomd jammer, maar het is nu eenmaal niet anders. En
toch… kijk maar uit je doppen; de leiding zal ook dit jaar z’n beste beentje voorzetten. Voor
jullie!
Ik schreef het onlangs in Kerk en Leven, het ‘gazetje van de parochie’… Dat ik er dus de krul
van krijg als ze op de kap zitten van ‘de jeugd’. De jonge mensen die ik ken doen stuk voor
stuk al wat ze kunnen, met vallen en opstaan. Er is op de hele wereld niemand die het
anders doet. Dat er zaken verkeerd lopen? Dat zie ik ook… Maar dat is niet de schuld van
‘de jeugd’. Dat is de schuld van de een en de ander. We kunnen nooit zomaar hele
groepen beladen met het kwaad of onrecht dat ons overkomt. Daarom zal ik mij ook blijven
verzetten tegen alles wat op racisme lijkt, op uitsluiting en al wat daar op lijkt. Ik zal eventuele
problemen niet ontkennen, uiteraard, maar dwaasheid en kortzichtigheid loste nog nooit
een probleem op.
Hopla, ik ben weer bezig.
Ik wil maar zeggen: jullie, jonge mensen, zijn onze toekomst. En in die toekomst ben ik fijn
gerust; want ik zie aan duizend dingen en veel meer nog: jullie doen echt jullie best.
Wel bedankt daarvoor!
Proost!
Pr. W.

STARTFLITS 2020-2021
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HOROSCOOP
Maagd

Schorpioen

Je wordt geconfronteerd
met vermoeidheid, angsten
of een kleine chirurgische ingreep.
Neem je tijd om tot rust te komen en
te ontdekken wat je echt wil doen het
komende jaar. Op school gaat er een
nieuwe wereld voor je open die je de
kans schenkt om te tonen wat je
waard bent.

Je ouders maken het je
soms lastig, maar durf het
ook eens te bekijken vanuit een
andere hoek. Toon je van je creatieve
kant, weegschaal. Zo schep je mooie
kansen voor jezelf en je omgeving. Na
regen komt zonneschijn en soms zelfs
een regenboog.

Dit had je niet zien
aankomen schorpioen.
De gevolgen van je keuzes draaien
anders uit dan verwacht. Durf je
fouten toegeven, alleen zo bieden
oplossingen zich aan. Slechte
gewoontes nemen de bovenhand,
zorg dat je je leven terug onder
controle krijgt schorpioen!

Jouw voorbeeldleiding: Gigi

Jouw voorbeeldleiding: Lieze

Jouw voorbeeldleiding: Louise B.

Het nieuwe werkjaar
belooft een warm jaar te
worden waarin liefde de hoofdrol
opeist, boogschutter. Niet enkel liefde
op vlak van relaties, maar ook
persoonlijk. Vergeet jezelf niet. Dit
werkjaar kan er een juridische kwestie
optreden. Op familiaal vlak ontstaat
er een nieuwe situatie waarmee je
verrassend goed kan omgaan.

Er komen drukke
maanden aan voor jou,
steenbok. Durf om hulp vragen want
je bent niet alleen. Opgepast voor
frequente plotse veranderingen. Laat
het je niet teveel worden en leer
loslaten. Sporten kan daarbij handig
zijn. Apprecieer de kleine dingen het
leven, het zijn er meer dan je denkt.

Je hebt het gevoel
dat je dit jaar alles
aankan op alle vlakken. Dromen is
een must, maar blijf ook met je
voeten op de grond staan. Let op voor
financiële valkuilen en laat die ene
slechte invloed je niet naar beneden
halen. Er komen mooie kansen op je
bad, grijp ze!

Jouw voorbeeldleiding: Febe D.

Jouw voorbeeldleiding: Zjef

Jouw voorbeeldleiding: Wout T.

Je ontpopt je in de Chiro
tot een onbetwistbare,
maar zeer toegewijde chef. Je
enthousiasme en inzet is aanstekelijk.
Laat andere meningen toe en sta
open voor veranderingen. Kijk goed
rondom je heen want de liefde is
dichterbij dan je denkt.

Je leven voelt
momenteel een beetje
chaotisch aan, maar niets is minder
waar. Leer de chaos omarmen en
alles zal helder worden. Je hebt veel
aan de mensen rond je, wees niet
bang om hen dat ook te zeggen. Door
een financiële opsteker, mag het dit
werkjaar wel een beetje meer zijn.
Durf de liefde vanuit een andere hoek
te bekijken en ga ervoor, ram.

‘New year, new me’,
dat is jouw motto
voor het komende werkjaar. Laat de
criticasters je niet naar beneden
halen. Luister naar hen en laat het je
een beter persoon maken. Trek de
nodige lessen uit je schoolresultaten
en vlieg er vol goede moed weer in.
Een frisse wind zal door je leven
waaien.

Jouw voorbeeldleiding: Jana

Jouw voorbeeldleiding: Wout M.

Jouw voorbeeldleiding: Febe T.

Je vriendengroep
ondergaat
veranderingen, tweelingen. Maar blijf
niet bij de pakken zitten. Sta open
voor nieuwe contacten en durf risico’s
nemen. Je wil jouw ding doorduwen,
maar kiest net op tijd voor de gulden
middenweg. Maar vergeet niet:
hoogmoed komt voor de val.

Ochtendstond heeft
goud in de mond. Dit is
het jaar van de waarheid. Een relatie
wordt grondig bekeken, waardoor ze
voor altijd zal veranderen. Dit kan in
zowel positieve als negatieve zin zijn.
Alles wat je doet of start rendeert,
omdat je het aanpakt als een
professional.

Verleiding is er zeker, maar
helaas weet jij niet zo goed
wat je nu verlangt in de liefde. Zorg
dat je je dichte kring niet verliest door
die ene. Je energie zit goed en dat
trekt de juiste zaken aan. Trek dit
door naar de andere aspecten in je
leven. Het gras is niet altijd groener
aan de overkant.

Jouw voorbeeldleiding: Nathan

Jouw voorbeeldleiding: Maaike

Jouw voorbeeldleiding: Siel

Boogschutter

Vissen

Tweelingen
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Weegschaal

Steenbok

Ram

Kreeft
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Waterman

Stier

Leeuw

AChterklap
Beste leden en familieleden
We beginnen aan het 87e Chirojaar waar u een deel van uitmaakt. Misschien is het wel je eerste,
tweede,… , of wel je laatste jaar bij de Chiro. Hoe dan ook zullen we er, zoals altijd, een spetterend
jaar van maken vol speelplezier en amusement. Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij met
de leiding, die jullie elke zondagmiddag zullen opwachten om leute te hebben.
Veel mensen zijn al gekomen en gegaan in de Chiro, waaronder enkelen die voor zichzelf een naam
gemaakt hebben in de sportwereld, showbusiness en zo veel meer. Hier sta ik even stil bij enkele
bekende namen, zodat jullie weten wie jullie voorgangers zijn.

Rutger Beke
Ex-triatleet

Jakob Beks
Acteur FC de
kampioenen

Janine Bischops
Actrice (thuis)

Tinne Oltmans
Actrice

Wannes Cappelle
Musicus ‘het zesde
metaal’

Compact Disk
Dummies

Walter De Donder
Acteur samson en gert

Tom de Sutter
voetballer

Piet Huysentruyt
Tv-kok

Peter Van de Veire
MNM

Gianni Samyn
…

Ozark Henry
Zanger

Er zijn nog veel meer bekende namen zoals de zanger van Black Box Revelation, Bieke van fc de
kampioenen, Selah Sue, Stan van Samang, Dirk van Tichelt enzovoort.
Misschien voegt een van jullie zich binnenkort bij deze lijst, veel succes!
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Kalender
Zondag 20 september			

Startdag werkjaar 2020-2021
Startflits

Zondag 11 oktober
Vrijdag 23 oktober
Zondag 25 oktober
Zaterdag 31 oktober

Geen werking
Dag van de jeugdbeweging
Halloween werking
Halloween
Herfstvakantie: 30 oktober – 8 november

Zondag 1 november
Zondag 8 november
Zondag 15 november
Zondag 22 november
Zondag 29 november
Zondag 20 december

Geen werking
Aspiwerking
Schaatsen
Klaaskoekenverkoop
Sint en Piet komen op bezoek
Kerstevocatie
Kerstflits

Kerstvakantie: 18 december – 3 januari
Zondag 3 januari
Zondag 10 januari

Geen werking
Aspiwerking
Briefjes pannenkoekenverkoop uitdelen

Zondag 24 januari
Zondag 14 februari

Briefjes pannenkoeken binnen
Uitdelen Pannenkoeken
Carnaval Gullegem

Vrijdag 19 februari
Zondag 21 februari

Fallout
Geen werking
Krokusvakantie: 12 februari – 21 februari

Zondag 28 maart

Paasflits
Paasvakantie: 2 april – 18 april

Zondag 4 april
Zaterdag 10 april
Zondag 11 april
Zondag 21 april
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Geen werking- Pasen
Groepsfeest + start 24 uren
Hespenspit + einde 24 uren
Buitenspeeldag
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Kalender
Zondag 9 mei

Geen werking + moederdag
O.L.H. Hemelvaart: 13 mei

Zondag 16 mei
Zaterdag 22 mei
Zondag 23 mei

Infomoment I Bivak 2021
Infomoment II Bivak 2021
Pinksteren - Geen Chiro
Infomoment III Bivak 2021
Pinkstermaandag: 24 juni

Zondag 6 juni
Zondag 13 juni
Zondag 27 juni

Aspiwerking
Vaderdag
Laatste werking
Daguitstap
Eindflits

						
Grote vakantie: 1 juli – 31 augustus
Zondag 11 juli
Zondag 18 juli
Woensdag 21 juli
Zaterdag 31 juli
Zaterdag 21 augustus

Chiromis
Vertrek voorkamp keti’s en aspi’s
Vertrek bivak Dilsen-Stokkem
Eind bivak Dilsen-Stokkem
DIA-avond

Bivak de komende jaren:
21 juli 2022 – 31 juli 2022
21 juli 2023 – 31 juli2023
21 juli 2024 – 31 juli 2024

Bivak Opglabbeek
Bivak Meeuwen-Gruitrode
Bivak Mol

STARTFLITS 2020-2021
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Zwoebers

Febe Taghon
0492/78 14 11
febe.taghon@gmail.com

Kobe Taghon
0468/22 53 27
kobe.taghon@gmail.com

Louise Buckinx
0471/56 36 03
louise.buckinx@telenet.be

Wout Mostrey
0493/52 79 46
wouttmostrey@gmail.com

Siel Vandorpe
0496/76 13 18
siel.v@outlook.com

Jamien Claerhout
0494/10 46 33
jamienclaerhout@hotmail.com

Wout Taghon
0470/84 94 73
wout.taghon2@gmail.com

Nina Bertels
0468/17 30 86
nina.bertels@gmail.com

Arne Deceunynck
0471/34 77 76
arnedeceunynck@hotmail.com

Febe Dupont
0492/77 53 76
dupontfebe@hotmail.com

Nel Denys
0485/67 45 08
denysnel400@gmail.com

Maaike Waegebaert
0471/48 76 76
maaike.waegebaert@hotmail.com

SPeelclub
Louise Claeys
0479/12 49 82
louise.claeys@hotmail.com

Emile Fremaut
0495/78 64 50
emilefremaut301@gmail.com

Ester Butaye
0489/60 66 29
ester.butaye@gmail.com

Maura Lafosse
0494/43 61 89
maura.lafosse@hotmail.com

Lynn Vanhandsaeme
0471/78 41 19
vanhandsaemelynn@gmail.com

Achille Verfaillie
0471/26 26 81
verfaillieachille@gmail.com

Rakwi’s
www.CHIROSTINE.be

Jolien Ostyn
0468/11 01 96
jolien.ostyn@skynet.be

Alyssa Lafaut
0471/33 10 22
alyssa.lafaut@gmail.com

Rune Beernaert
0493/10 58 78
beernaert.rune99@hotmail.com

Ruth Bleuzé
0473/21 54 02
ruth.bleuze@hotmail.com

Renaud Meersschaert
0472/60 50 61

Jana Claerhout
0478/74 08 13
janaclaerhout@hotmail.com

renaud.meersschaert@hotmail.com

Tito’s
Lieze Vandromme
0471/55 61 62
liezevandromme@hotmail.com
Jules Fremaut
0496/87 70 77
julesfremaut@hotmail.com

Marieke Waegebaert
0471/06 47 60
marieke.waegebaert@outlook.com

Saartje Decroix
0490/43 22 65
saartje.decroix@gmail.com

Gianni Samyn
0496/81 98 58
giannisamyn@hotmail.com

Keti’s
Nathan Meersman
0476/50 64 85
nathan.meersman@hotmail.com

Ella De Waegenaere
0471/38 48 97
ella.dewaegenaere@hotmail.com

Elviera Callens
0477/26 93 76
elvierac@gmail.com

Debrouwere Zjef
0476/78 57 14
zjef@chirostine.be

Ruth D’Haeyere
0479/47 20 24
ruth.dhaeyere@hotmail.com

Aspi’s
www.CHIROSTINE.be

Jutta Beheydt
Gullegemsesteenweg 199
8501 Bissegem
0498/06.64.99
jutta.beheydt@gmail.com

Olorin Vancoillie
Heulsestraat 66
8501 Bissegem
0474/42.19.52
olorinvancoillie@gmail.com

VB’s

Siel Vandorpe
Hoveniersstraat 14
8500 Kortrijk
0496/76 13 18
siel.v@outlook.com

Groepsleiding

Jules Fremaut
Zeger van Heulestraat 34
8501 Heule
0496/87 70 77
julesfremaut@hotmail.com

Wim Seynaeve
Pastoriestraat 1
8501 Heule
0498/10 14 90
wimseynaeve@telenet.be

www.CHIROSTINE.be

Febe Taghon
Kransvijver 18
8501 Heule
0492/78 14 11
febe.taghon@gmail.com

PROOST

Even geduld...
Volgende flits beschikbaar op
zondag 20 december

