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Ook dit chirojaar zal informatie over wanneer het chiro is, wanneer 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 de mails 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.
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Voorwoord
Beste chirovrienden,
Leg die computers en iPads maar aan de kant,
want dit chirojaar wordt weer super plezant.
In onze nieuwe lokalen wordt het een superjaar,
jullie nieuwe leiding staat alvast elke zondag voor jullie klaar.
Hier vind je alle nodige informatie
en wat onze dt-fouten betreft, geef ons nog wat gratie.
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Op kamp in Chimay
Meer foto’s zijn terug te vinden op de site: http://www.chirok-d.be/
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Belangrijke data voor het komende chirojaar:
17/09: CHIROROCK (meer info volgt op pag.5)
24/09: Op de JAARMARKT IN BERTEM verkopen we met de leiding en aspi’s
allerlei lekkers. Kom dus zeker een kijkje nemen!
25/09: De EERSTE CHIROZONDAG vangt aan om 14u, aan de nieuwe lokalen
(Wijngaardberg 11).
16/10: 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.
21/10: Op DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING mag iedereen met z’n chirouniform naar school!
6/11: CAFÉ À VOLONTHÉE, aan de lokalen kan je ten voordele van ons
buitenlands kamp een lekkere tas koffie of soep krijgen na de chiro.
20/11: CHRISTUS KONING (meer info begin november)
4/12: 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!
18/02: CARNAVALBAL! Onze jaarlijkse verkleedfuif kan je ook dit jaar zeker niet
missen!
02/04: CHIRODINER! Kom je buikje rond eten op ons jaarlijkse eetfestijn!
21-31/7: JOEPIE we gaan op bivak! Vergeet je slaapzak en tandenborstel niet!
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CHIROROCK
Na al die jaren staat het dan toch eindelijk te gebeuren: wij verhuizen deze zomer
naar spiksplinternieuwe lokalen.
Om deze toch historische gebeurtenis passend te vieren organiseren wij een
festival.
WANNEER IS DAT?
Op zaterdag 17 september 2016 vanaf 14u nodigen we iedereen uit op
ChiroRock.
WAT IS DAT?
Een dag vol spelen, goed eten
en uit de bol gaan op de beste
muziek.
In de namiddag voorzien we
een kermis met volksspelen en
een springkasteel. Later komen
de artiesten van Bounce ons
vermaken met spectaculaire
acrobatie.
We sluiten de dag af met
muziek: Berry Quincy zal als eerst op ons podium staan en ons op hun meest
geweldige liedjes trakteren. Eindigen doen we met een spetterend optreden van
The Pixels.
DIT WORDT EEN FEESTJE OM NOOIT TE VERGETEN!
En wie nog niet uitgefeest is, kan het nog laat komen maken op de afterparty.
WAAR IS DAT?
Op het atletiekterrein in Korbeek-Dijle
WAT MOET DAT KOSTEN?
Niks! De inkom is volledig gratis. Iedereen is welkom, jong en oud, dus neem al
je vrienden mee!
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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 8 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. 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.
Ook dit chirojaar zal informatie over wanneer het chiro is, wanneer 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 de mails 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.
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
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Onze VéBé’s:
Dit jaar staan 2 nieuwe VéBé’s voor ons paraat,
die ons steunen in woord en daad.
Het zijn twee echte topmeiden,
dat ze ons nog lang met hun aanwezigheid mogen verblijden!

Marieke Paulus

Jiska Van Laer

0494/70.19.93

0472/30.40.37

marieke@chirok-d.be

jiska@chirok-d.be
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De nieuwe leidingsploeg
Speelclub ( ’09, ’10)
Kasper Vranckx
Hij loopt hier al een tijdje rond,
ondanks zijn leeftijd is hij nog kerngezond.
(kuch)
0499/40.75.63
kasper@chirok-d.be

Wouter Hajnal
Met hem maak je altijd straffe dingen mee,
al een geluk hebben we er twee!
0499/14.84.81
wouter@chirok-d.be

Sarah Vrancken
Haar spelletjes zijn nooit een flop,
met haar wordt het nieuwe jaar top!
0493/77.72.01
sarah@chirok-d.be
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Miro Meylemans
Met een naam die rijmt op chiro kan het niet mislukken,
de speelclub amuseren zal hem zeker lukken!
0471/26.76.67
miro@chirok-d.be

De rakwi’s (’06, ’07, ’08)
Stijn Geens
Zijn lengte heeft hij alvast mee,
met hem maak je plezier voor… drie!
0474/17.35.62
stijn@chirok-d.be

Karlien Amter
Altijd staat ze voor de chiro klaar,
steeds met goede wil, zonder gemaar!
0486/97.71.79
karlien@chirok-d.be

Lander Bonkowski
Na 20 jaar in de chiro nog altijd even goed gezind,
de oudste van de hoop maar wel het kleinste kind!
0475/91.86.24
lander@chirok-d.be
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Caroline Van Neck
Met haar is het steeds weer dolle pret,
vorig jaar heeft ze menig speelclubber uit het moeras
gered!
0487/67.13.49
caroline@chirok-d.be
De tito’s (’03, ’04, ’05)
Arno Grootjans
Met hem vangen de tito’s een grote vis,
hij maakt van elke chirozondag Korbeek kermis!
0487/65.56.77
arno@chirok-d.be

Julie Colle
Met haar eerste jaar als hoofdleidster in het verschiet,
begint ze elke zondag met een K3-lied.
0478/60.84.96
julie@chirok-d.be

Maarten Hajnal
Met hem maak je altijd straffe dingen mee,
al een geluk hebben we er twee!
0499/14.88.86
maarten@chirok-d.be
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Achiel Dumon
Niets of niemand houdt hem tegen,
de chiro was al begonnen, had het aan hem gelegen!
0478/93.71.88
achiel@chirok-d.be

Karel Naulaers
Chiro zit bij hem in hart en nieren,
met hem erbij is het altijd lachen en gieren!
0476/72.17.24
karel@chirok-d.be

De aspi’s (’00, ’01, ’02)
David Verschueren
Met hem ben je altijd safe,
we noemen hem niet voor niets ‘de Deejf’!
0479/30.27.95
david@chirok-d.be

Lennert Bonkowski
Deze man is zo sterk als een beer,
dit jaar mogen de oudsten bij hem in de leer!
0498/26.61.57
lennert@chirok-d.be
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Speelhoekje
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