
 
 

Sprokkelblad – eerste editie 
2020 - 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 

Net zoals vorige jaren wordt niet alle informatie steeds meegedeeld via mail. Alle 

informatie is terug te vinden op onze website: 

http://www.chirok-d.be 
Als er iets toch niet duidelijk zou zijn dan is de leiding altijd beschikbaar voor 

vragen. Onze contactgegevens vind je terug op de site en verder in dit 

sprokkelblad. 



 

Voorwoord 
 

 

 

Liefste leden,  
Hopelijk zijn jullie weer helemaal klaar 
voor een superleuk Chirojaar!  
We hopen jullie talrijk te zien op de eerste Chirozondag,  
het liefst met een stralende lach!  
Het wordt vast weer een jaar vol plezier en vertier, alle info daarover vind je hier! 
 

 

 

 



 

 

 

Belangrijke data Chirojaar 

 

De rest van de foto’s kan je terug vinden in je mailbox. Indien je geen link gekregen hebt mag je 
zeker een leiding aanspreken.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Belangrijke data Chirojaar 
 

               20/09: De EERSTE CHIROZONDAG begint zoals altijd om 14u en eindigt om 18u      

               (+ vriendjesdag) 

13/10: Op DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING mag iedereen met z’n Chiro- 
uniform naar school! 

25/10: Begin wintertijd -> Voor de Speelclub eindigt de Chiro al om 17u 

08/11: Coronaveilige activiteit ten voordele van 11.11.11 

22/11: CHRISTUS KONING (meer info begin november via mail en op de site) 

06/12: SINTERKLAAS komt! Hij heeft laten weten dat hij speciaal voor ons een 
paar uurtjes vrij wil maken. 

28/03: CHIRODINER, meer info op de site en in het volgende sprokkelblad.  

21-31/07: Er komt gewoonweg geen einde aan de pret! We gaan allemaal 

samen op KAMP! 



 

Eerste Chirozondag 
 

 

 

Huh, er was toch Chirorock? 
Inderdaad, normaal stond er Chirorock 2020 op het programma, maar dit bleek met alle 
maatregelen niet gemakkelijk of veilig. Aan de mensen die ondertussen al een zeepkist in 
hun garage hebben staan; geen paniek, als de omstandigheden volgend jaar beter zijn 
dan wordt Chirorock 2021 een feestje zoals je er nog nooit één gezien zal hebben. En de 

zeepkist zal dan zeker van pas komen      . 
 
Planning 20 september 
De eerste Chirozondag zijn alle leden en nieuwe leden welkom om 14u, er gelden wel 
nog verschillende maatregelen. Hierover later meer, hou zeker jullie mail en de site goed 
in de gaten! We zetten hier alvast een paar van de oude regels op een rijtje 

- Je moet 3 dagen symptoomvrij zijn voor elke zondag 
- Anderhalve meter afstand houden van andere groepen en ouders ook minimum 

anderhalve meter afstand van elkaar 
- Elk lid moet elke zondag een mondmasker meenemen 
- We gaan net als op kamp in bubbels werken, daarover later meer 
- Per bubbel wordt er nog een draaiboek gemaakt, deze draaiboeken zullen op mail 

gezet worden in september 
- Kinderen die behoren tot de risicogroepen moeten een doktersattest afgeven aan 

de leiding 
Wij volgen de regels van het moment, er zijn dus steeds aanpassingen mogelijk. 
 
Vriendjesdag is ook de eerste zondag, neem dus zeker al je vriendjes en vriendinnetjes 
mee!  We houden vrriendjesdag dit jaar extra vroeg omdat we zo weinig mogelijk 
externe mensen proberen toe te laten in de Chiro.  
 
Meer informatie komt op de site. Moest je toch nog met vragen zitten over de praktische 
kant, aarzel dan niet om deze te stellen. We zien jullie graag komen op hopelijk een 
zonnige dag vol spel en plezier! 

          



 

 
 

 

Inschrijvingen 

Voor een jaar vol spannende zondagen, vragen we 30 euro.  Gelieve dit te storten 

op het volgende rekeningnummer voor 30 september.  Indien  het lidgeld niet tijdig 

gestort wordt, is uw spruit niet verzekerd.  

IBAN-nummer: BE07 7343 0700 1066 BIC-code: KRED BE BB. Op naam van Chiro 

Korbeek-Dijle. Als vermelding geef je de naam van uw kind/ kinderen en de naam 

van hun groep. LET OP: Dit jaar hebben we een nieuwe groep, de Juniors, dit zijn de 

jongens en meisjes van het 5de en 6de leerjaar. 

Normaal gezien staan wij de eerste twee weken van het Chirojaar klaar met enkele 

laptops om iedereen in te schrijven en gegevens na te kijken. Helaas is dat dit jaar 

niet mogelijk wegens de huidige omstandigheden. Daarom vragen we om het 

formulier dat eerder werd doorgestuurd via mail even in te vullen. 

https://forms.gle/BdbH8R7m2DqL1wKe9  

 

Website 

Het reilen en zeilen van Chiro KaDee kunnen jullie volgen op onze enige echte 

website. Hierop vind je onder andere informatie over komende activiteiten zoals 

Christus Koning, …, gegevens van de leiding en  de sprokkelbladen.  Indien u dit blad 

verliest, één adres www.chirok-d.be. 

Ook op Facebook vind je ons terug, like ons en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, 

activiteiten en nog veel meer! 

 

 

 

 

 

Ook dit Chirojaar zal informatie over wanneer het Chiro is, er speciale events 

plaatsvinden… niet langer enkel per mail verstuurd worden.  We  hebben  er voor 

gekozen om alle nodige informatie  ook  te verstrekken  via onze  website en 

zouden in de toekomst dan ook  het mailverkeer  willen afbouwen.  Wie dus op de 

hoogte wil blijven van belangrijke data wordt aangeraden om regelmatig onze 

Chirowebsite na te kijken. De leiding is wel nog steeds beschikbaar voor vragen 

via mail, onze contactgegevens vind je terug op de site en verder in dit 

sprokkelblad. 

https://forms.gle/BdbH8R7m2DqL1wKe9
http://www.chirok-d.be/


 

 
 

 

Chiro-uniform 

Wat is het handelsmerk van Chiro Korbeek-Dijle? Wat zorgt ervoor dat we onze leden 

gemakkelijk terugvinden wanneer we op uitstap gaan? Wat doen we elke zondag 

met veel trots aan en heeft de kleur van een banaan? Onze echte KaDee T-shirt, 

verkrijgbaar in alle maten van 7 jaar tot XXL, en dit voor de spotprijs  van  7, 50 euro. 

Voor de koudere zondagen kan je bij ons ook KORBEEK-truien kopen voor slechts 

20 euro. 

Jammer genoeg is levering aan huis nog niet voorhanden.  Als je een T-shirt of pull 

wilt aankopen mag u altijd een mailtje of berichtje sturen naar Merel. 

Tel: 0479/56.34.24 

Mail: merel@chirok-d.be 

Wil je ook een Chirohemd, -broek, -bottinnen, -kousen, … Noem maar op. Spring dan 

zeker eens  binnen in De Banier of shop online op www.debanier.be 

 

Materiaal 

De Chiro is aan het groeien en meer kindjes betekent 

ook meer materiaal dat nodig is om die kindjes bezig 

te houden. Om niet alles gloednieuw en daarom zeer 

duur te moeten aankopen hebben we jullie hulp 

nodig! Als je nog materiaal hebt liggen en je denkt dat 

wij van de Chiro dat wel kunnen gebruiken, kan je daar 

altijd een mailtje voor sturen naar iemand van de 

leiding.  

Momenteel is volgend materieel het meeste nodig: 

• Campingtentjes (om op tweedaagse te gaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debanier.be/


 

 
 

 

Trooper 

Trooper wat?! Deze rubriek vergt misschien een woordje uitleg. Trooper is een 

website die je helpt verenigingen, zoals de Chiro, te steunen. Bij elke online aankoop 

gaan enkele percenten van de totale prijs naar Chiro. Dit is de manier om de Chiro 

financieel te steunen zonder kost voor jezelf! Trooper ondersteunt vele webshops 

zoals booking.com, coolblue en nog velen meer. Het enige wat je moet doen is naar de 

volgende website gaan: 

https://trooper.be/chirokadee 

en je aankoop via deze website doen. Eenmaal aangemeld en u voor Chiro Kadee hebt 

gekozen kunt u via Google Chrome de extensie (het kleine logootje in de 

rechterbovenhoek) openen van Trooper. Op deze manier kan u supersnel naar de 

website van Trooper en een online aankoop doen. Super gemakkelijk!  

 

Als u dit logootje ziet in de rechterbovenhoek van je browser ziet staan, ben je 

helemaal klaar op de Chiro financieel te steunen, en dat zonder extra geld uit te 

geven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Cadeautips  

Sinds vorig jaar willen we alle kinderen van de Chiro even wat ideetjes geven voor 

cadeautjes die ze kunnen vragen bij welke gelegenheid dan ook.  

Een eerste aanrader is een echte staprugzak. Dit is zowel enorm leuk voor de leden als 

voor de leiding. Elk jaar op kamp merken we dat er kinderen zijn die een te kleine 

rugzak hebben om al hun spullen voor 2-daagse mee te nemen.  Ook een 

touwtjesrugzak, zoals hieronder afgebeeld, is een afrader. Leden die op daguitstap 

gaan en een hele dag met zo’n rugzak moeten rondstappen hebben op het einde van 

de dag pijn aan de schouders. 

                   

Ook de KORBEEK-truien zijn echt wel een leuk hebbedingetje. Ze zijn verkrijgbaar in 

alle maten vanaf 7 jaar tot XL.  Zoals eerder vermeld op p.7 als je een pull wilt 

bestellen vragen we om op voorhand een mailtje te sturen naar Merel.  



 

Onze VéBé’s: 
 

 

 
 

Een duo zoals hen vind je geen twee keer, 
 daarom vroegen we ze dit jaar weer!  

Alvast bedankt Tinneke en Joost! 
 
 

Tinneke Paulus Joost Fock 

0497/21.40.78 

tinneke@chirok-d.be 

0478/72.24.21 

joost@chirok-d.be 

 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
  

mailto:marieke@chirok-d.be


 

Nieuwe leidingsploeg 
 

 

 

  
Speelclub ( ’13, ’14)   

   

                                                                                                                

 
                                                                                                           
 

 

 
              
 
 
 
                   

Sophie Van Compernolle  
Ze mag dan wel nieuw in onze Chiro zijn, 
met haar wordt elke Chirozondag een echt 
festijn! 
 
0473/48.45.58 
sophie@chirok-d.be 

 

 

Phaedra Van Neck 
Met haar stralende lach staat ze 
klaar voor haar leden, iedere 
zondag! 
 
0487/67.13.27 
phaedra@chirok-d.be 

 
 

Lotte Debontridder 
Zij verzint de leukste spelen, met 
Lotte erbij zal de Speelclub zich 
nooit vervelen! 
 
0478/71.01.97 
lotte@chirok-d.be 



 

Nieuwe leidingsploeg 
 

 

                                                              
                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

                                         
    
 

 
Rakwi’s (’12, ’11) 

Arno Grootjans 
Een vis aan zijn hengel heeft hij 
altijd snel gezien, voor zijn 
creativiteit verdient hij een dikke 
tien! 
 
0487/65.56.77 
arno@chirok-d.be 

Annabel Verschueren  
Super stoer, lief en blij. De rakwi’s 
hebben niets te vrezen met 
Annabel aan hun zij!  
 
0484/66.80.80 
annabel@chirok-d.be 

Lars Hanssens 
Hij kan haast niet wachten tot de 
Chiro weer start, met hem als 
leiding amuseren de rakwi’s zich 
vast enorm hard!  
 
0496/75.24.31 
lars@chirok-d.be 



 

Nieuwe leidingsploeg 
 

 

 

Juniors (’09, ’10) 

 
 
 

              
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 
  
                                                                                                                     

Ward Fock 
Op zijn enthousiasme staat geen 
maat, voor zijn leden staat hij elke 
zondag paraat!  
 
0478/03.97.11 
ward@chirok-d.be 

 

Louise Grootjans 
Eigenlijk is ze best wel klein, met 
haar erbij wordt het Chirojaar 
superfijn!  
 
0499/75.57.97 
louise@chirok-d.be 



 

Nieuwe leidingsploeg 
 

 

 
 
Tito’s (’07, ’08) 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merel Van Neck 
Iedere zondag is zij goedgezind, 
Merel zorgt voor een glimlach op 
het gezicht van ieder kind!  
 
0479/56.34.24 
merel@chirok-d.be 

 

David Brusten  
Zoals hem zijn er geen twee, met 
David als leiding zit het voor de 
Tito’s dik mee!   
 
0491/33.82.31 
david@chirok-d.be 

 



 

Nieuwe leidingsploeg 
 

 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

Oudsten (’04, ‘05 ’06) 

Tara Vallely  
Zij is vast het meest enthousiast 
van ons allen, haar spelen zullen 
de Oudsten zeker bevallen!  
 
0497/39.39.84 
tara@chirok-d.be 

Ben Debontridder 
Hij zorgt voor de leukste 
activiteiten steunt zijn leden door 
dik en dun, met hem wordt het 
Chirojaar dikke fun!  
 
0473/46.75.19 
ben@chirok-d.be 



 

 

 

 


