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Sprokkelblad – eerste editie 

2017-2018 

 

 
 
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. 
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Voorwoord 
 
Beste chirovrienden , 

Het heeft lang geduurd, dat is waar, 

maar niet getreurd  want het nieuwe chirojaar is weer daar! 

Haal snel je nieuwste spullen bij de Banier 

het wordt namelijk weer een jaar vol plezier. 

We verwachten jullie allemaal op 17 september op onze startdag, 

waar we jullie ontvangen met een grote glimlach!  
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Op kamp in Amelscheid 
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: STARTDAG (meer info te vinden op de site) 

30/09: Op de JAARMARKT IN BERTEM verkopen we met de leiding en aspi’s 
allerlei lekkers. Kom dus zeker een kijkje nemen!  

24/09: De EERSTE CHIROZONDAG begint zoals altijd om 14u en eindigt om 18u. 

08/10: 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.  

20/10: Op DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING mag iedereen met z’n chiro-
uniform naar school! 

12/11: CAFÉ À VOLONTHÉE, aan de lokalen kan je ten voordele van ons 
buitenlands kamp en van 11.11.11 een lekkere tas koffie of soep krijgen na de 

chiro.  

26/11: CHRISTUS KONING (meer info begin november en op de site)  

03/12: 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!  

18/03: CHIRODINNER, meer info op de site en in het volgende sprokkelblad. 

21-31/7: JOEPIE we gaan op bivak! Vergeet je slaapzak en tandenborstel niet! 

 

Ook dit jaar organiseren wij weer ons Carnavalbal. De data voor dit niet te 

missen evenement ligt nog niet vast, maar houd zeker onze site in het oog. 
Meer informatie over onze site vind u op pagina 6. 
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STARTDAG 

WANNEER IS DAT? 

Op zondag 17 september 2017 vanaf 14u nodigen we iedereen uit op onze 
startdag. 

 

WAT IS DAT? 

Na enkele jaren groepsfeest hebben we besloten om het concept te vernieuwen.  
Het chirojaar wordt vanaf nu ingezet met een startdag, deze dag ziet er als volgt 

uit:  

 14u – 16u: Open chironamiddag waarop leden die al in de Chiro zitten, 

maar ook kinderen die eens willen proberen welkom zijn.  
 

 16u: Kakje vakje met een koe. Waag je kans door lotjes te kopen bij de 

leiding. Er is natuurlijk ook een mooie prijs voor de winnaar voorzien! 
 

 17:30: Komen eten! Onze oudleiding maken voor iedereen hun typische 

kampkost klaar. Vergeet je dus zeker niet in te schrijven (via de website) 

om mee te kunnen genieten.   
 

Neem zeker al je vriendjes, vriendinnetjes, familie, kennissen, kortom iedereen 
die je kent mee!  

 

WAAR IS DAT? 

Aan onze lokalen, deze bevinden zich nog steeds op de Wijngaardberg 11 
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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, 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. 

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 of shop online op 
www.debanier.be 

http://www.chirok-d.be/
http://www.debanier.be/
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Onze VéBé’s: 

Ze hebben het vorig jaar fantastisch goed gedaan  

en ook dit jaar zullen ze er terug met volle goesting staan.  

Als we ze nodig hebben staan ze klaar  

en dit gedurende het hele chirojaar. 

 

Marieke Paulus Jiska Van Laer 

 0494/70.19.93 

marieke@chirok-d.be  

0472/30.40.37 

jiska@chirok-d.be 
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De nieuwe leidingsploeg 
 

Speelclub ( ’10, ’11) 

 

Maarten Hajnal 

Het enthousiasme spat er bij hem van af, 

dat maakt hem zo straf! 

0499/14.88.86 

maarten@chirok-d.be 

 

 

 

 

Julie Colle 

Al is ze een beetje klein, 

met haar is elke zondag super fijn. 

0478/60.84.96 

julie@chirok-d.be  

 

 

 

 

Sarah Vrancken 

Ze is altijd goed gezind, 

door haar stralende lach raakt iedereen verblind. 

0493/77.72.01 

sarah@chirok-d.be  

mailto:sarah@chirok-d.be
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De rakwi’s (’07, ’08, ’09) 

Ward Fock 

Met de laatste der Fock’en, 

zullen de Rakwi’s niet mokken 

0478/03.97.11 

ward@chirok-d.be 

 
 

 

 

Arno Grootjans (Hoofdleiding)  

Ook al gaat hij vaak vissen, 

de Chiro kan hij niet missen. 

0487/65.56.77 

arno@chirok-d.be 

 

 

 

 

Miro Meylemans 

Deze jongen is een echte bink,  

hij heft iedere Rakwi op met zijn pink. 

0471/26.76.67 

miro@chirok-d.be 
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De tito’s (’05, ’06) 

 

 Wouter Hajnal 

 Hij maakt alles leuk al is het gewoon met 
een bal, 

vanaf heden noemen we hem Wajnal. 

0499/14.84.81 

wouter@chirok-d.be 

 

 

 

 

Stijn Geens 

Voor hem kan een chirozondag niet snel genoeg 

beginnen,  

met hem zullen de tito’s elke battle winnen! 

0474/17.35.62 

stijn@chirok-d.be 
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De keti’s (’03, ’04) 

 

David Verschueren (Hoofdleiding) 

Hij zal elke zondag klaarstaan, 

met een partner als Caroline kan het zeker 
niet misgaan. 

0479/30.27.95 

david@chirok-d.be 

 

 

Caroline Van Neck 

Ze is  niet altijd goed in kiezen, 

maar ze zal geen enkel spel verliezen. 

0487/67.13.49 

caroline@chirok-d.be 
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De aspi’s (’00, ’01, ’02) 

 

Achiel Dumon 

Hij wordt nooit echt boos, 

just call him Rose. 

0478/93.71.88 

achiel@chirok-d.be 

 

 

 

  

 

 

Karel Naulaers 

Ze kennen hem van Korbeek tot in het verre 
Leefdaal, 

met hem is geen enkele zondag banaal.  

0476/72.17.24   

karel@chirok-d.be 
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Speelhoekje 
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