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Vanaf dit chirojaar zal informatie over wanneer het chiro is, wanneer er
speciale events plaatsvinden… niet langer per mail verstuurd worden. We
hebben er voor gekozen om vanaf dit jaar alle nodige informatie te
verstrekken via onze website. 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. Ook
onze contactgegevens vind je terug op de site.

Voorwoord
Beste chirovrienden,
Ontkurk die flessen kidibul al maar,
want het nieuwe chirojaar is daar.
Elke zondag weer boordevol pret en vertier,
en daarom is ook het sprokkelblad weer hier,
want zo kan je lezen over hoe, waarom en wanneer,
zo ben je helemaal mee, al van de eerste keer!

Op kamp in Wilderen
Meer foto’s zijn terug te vinden op de site: http://www.chirok-d.be/

Belangrijke data voor het komende chirojaar:
20/09: GROEPSFEEST (meer info volgt op pag.5)
26/09: Op de JAARMARKT IN BERTEM verkopen we met de leiding en aspi’s
allerlei lekkers. Kom dus zeker een kijkje nemen!
27/09: De EERSTE CHIROZONDAG vangt aan om 14u, aan de lokalen.
18/10: Met de VRIENDJESDAG moet iedereen met zoveel mogelijk vriendjes en
vriendinnetjes naar de chiro komen. Als we met meer dan 100 zijn trakteert de
hoofdleiding op een leuke verrassing.
23/10: Op DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING mag iedereen met z’n chirouniform naar school!
08/11: CAFÉ À VOLONTHÉE, aan de lokalen kan je ten voordele van ons
buitenlands kamp een lekkere tas koffie of soep krijgen na de chiro.
22/11: CHRISTUS KONING (meer info begin november)
06/12: SINTERKLAAS komt op bezoek met zijn pieten. Zorg dus maar dat je
braaf bent, want we hebben gehoord dat hij een grote zak gaat meenemen!
13/02: Op deze dag kunnen zowel jong als oud de benen nog eens losschudden
en zijn mooiste verkleedkleren aantrekken voor ons CARNAVALBAL.
24/04: Op ons jaarlijks CHIRODINER kunnen jullie genieten van de kooktalenten
van onze geweldige kookouders.

Ons bivak dit jaar ligt wegens omstandigheden nog niet vast. Het is dus
mogelijk dat dit op een andere datum valt dan normaal. We laten zo snel
mogelijk iets weten.

Groepsfeest Chiro Kadee
Liefste leden en ouders
Zondag 20 september is een datum om naar uit te kijken, want dan leiden we
het nieuwe chirojaar in met ons jaarlijkse groepsfeest. Onze leden laten dan
hun acteertalenten zien aan hun trotse ouders en vrienden! Het groepsfeest
gaat opnieuw door in de tuin van de chirolokalen.
De dagindeling:
- Om 10u worden alle leden verwacht aan de lokalen om hun kamptoneeltjes
nog eens te oefenen. Vergeet zeker jullie outfits niet!!!!!!
- Vanaf 12u30 zijn ook de ouders en sympathisanten welkom en kunnen zij die
honger hebben (of misschien vooral goesting) een lekkere en bovendien
goedkope pannenkoek eten. (€ 1 = 2 pannenkoeken!)
- Ten laatste om 14u verwachten we dat alle ouders present zijn, want dan
begint de spetterende show met niet alleen de toneeltjes van leiding en leden,
maar ook de kampdans en een korte voorstelling van de nieuwe leidingploeg.
We zien jullie dan!
De leiding

Praktische informatie
Inschrijvingen
Voor een jaar vol spannende zondagen, vragen we de prijs van 30 euro. Gelieve
dit te storten op het volgende rekeningnummer voor 10 oktober. 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 Veeweide 40, 3060 Korbeek-Dijle. Als vermelding geef je de naam
van uw kind/ kinderen en de naam van hun groep.
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, mooie herinneringen aan ons
spetterend kamp in de vorm van vele kampfoto’s en de sprokkelbladen. Indien
u dit blad verliest, één adres www.chirok-d.be. Vanaf dit jaar zullen we de
steeds meer via deze site communiceren, houd ze dus zeker in het oog!
Vanaf dit chirojaar zal informatie over wanneer het chiro is, wanneer er
speciale events plaatsvinden… niet langer per mail verstuurd worden. We
hebben er voor gekozen om vanaf dit jaar alle nodige informatie te verstrekken
via onze website. 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. Ook onze contactgegevens vind je
terug op de site.
Ook op facebook vind je ons terug, like ons en je blijft op de hoogte van alle
nieuwtjes, activiteiten en nog veel meer!

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. Jammer genoeg is levering aan huis nog niet
voorhanden, wel zijn ze elke zondag te verkrijgen aan de chirolokalen. Voor
meer informatie, richt u tot de leidingsploeg. Wil je ook een chirohemd, -broek,
-bottinen, -kousen, … Noem maar op. Spring dan zeker eens binnen in De
Banier. www.debanier.be

Onze VéBé’s:
Voor het derde jaar staan ze voor ons paraat,
en steunen ons in woord en daad.
Het zijn twee echte topmeiden,
dat ze ons nog lang met hun aanwezigheid mogen verblijden!
Maud Vangindertael
0486/42.54.94
maudvangindertael@hotmail.com

Joke Vranckx
0499/30.68.07
jvranckx@gmail.com

De nieuwe leidingsploeg
Speelclub ( ’08, ’09)

Caroline Van Neck
Zij is dit jaar een nieuwe kracht,
het jaar wordt vast nog leuker dan verwacht!
0487/07.13.49
caroline@chirok-d.be

Lander Bonkowski
Ook al is hij al op leeftijd,
gelukkig zijn we hem nog niet kwijt!

0475/91.86.24
lander@chirok-d.be

Lova Hulst
Geen nood aan pony’s en regenbogen,
de vreugde straalt al in haar ogen!
0498/81.77.42
lova@chirok-d.be

De rakwi’s (’05, ’06, ’07)

Laura Amter
Ze houdt heel erg van zingen,
alhoewel haar medeleiding hier niet om staat te springen!
0487/37.08.04
laura@chirok-d.be

David Verschueren
Hij is onze eigen toren van Korrebeek,
en laat geen enkele rakwi in de steek!
0479/30.27.95
david@chirok-d.be

Lennert Bonkowski
De buiten is zijn vaste habitat,
zelfs de rakwi’s krijgen hem niet afgemat!
0498/26.61.57
Lennert@chirok-d.be

Achiel Dumon
Dit jaar is ook hij een nieuwe leider,
hij speelt elk spel als een echte strijder!
0478/93.71.88
achiel@chirok-d.b

De tito’s (’01, ’02, ’03, ’04)

Astrid Naulaers
Deze chiromeid in hart en nieren,
zal komend jaar de tito’s plezieren!

0473/12.98.17
astrid@chirok-d.be

Julie Colle
Deze chirochick is weer helemaal klaar,
voor een spetterend chirojaar!
0478/60.84.96
julie@chirok-d.be

Joost Fock
Elk kampvuur is hij daar,
met een mooi lied en zijn gitaar!
0478/72.24.21
joost@chirok-d.be

De aspi’s (’98, ’99, ’00)

Karlien Amter
Onze eigenste chiroprinses,
voor leden en leiding springt zij in de bres.
0486/97.71.79
karlien@chirok-d.be

Karel Naulaers
Steeds klaar voor een grap en een grol,
met Karel beleef je altijd lol!

0476/72.17.24
karel@chirok-d.be

Kasper Vranckx
Oudsten hou je klaar,
Kasper ‘meisje’ Vranckx is weer daar!

0499/40.75.63
kasper@chirok-d.be

Speelhoekje

