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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, 
Joepie het nieuwe chirojaar staat weer voor de deur, 
dat zorgt bij jullie zeker voor een goed humeur! 
Wij verwachten jullie allemaal 22 september op onze startdag, 
waar alles kan en alles mag. 
Ja hoor we vliegen er binnenkort weer in, 
De leidingsploeg heeft alvast veel zin. 

 
 

 



 

 
 

 

Meer foto’s zijn terug te vinden op de site: http://www.chirok-d.be/ 
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Belangrijke data van het komende chirojaar 
 

 

               22/09: Startdag 

28/09: Op de JAARMARKT IN BERTEM verkopen we met de leiding en aspi’s 

allerlei lekkers. Kom dus zeker eens piepen! 

29/09: De EERSTE CHIROZONDAG begint zoals altijd om 14u en eindigt om 18u. 

06/10: Met de VRIENDJESDAG moet iedereen met zoveel mogelijk vriendjes en 

vriendinnetjes naar de Chiro komen. Wie het meeste vriendjes meeneemt verdient 

eeuwige roem! 

18/10: Op DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING mag iedereen met z’n chiro- 
uniform naar school! 

10/11: CAFÉ À VOLONTE. Op deze vredige dag kan je na de Chiro genieten van 

een warme kop koffie of chocolademelk. De opbrengst gaat integraal naar 

11.11.11 de Chiro zal om 17u gedaan zijn. 

24/11: CHRISTUS KONING (meer info begin november en op de site) 

01/12: SINTERKLAAS komt! Hij heeft laten weten dat hij speciaal voor ons een 
paar uurtjes vrij wil maken. 

22/03: CHIRODINER, meer info op de site en in het volgende sprokkelblad.  

21-31/7: Er komt gewoonweg geen einde aan de pret! We gaan allemaal samen 

op KAMP! 

Na het grote succes van vorig jaar zijn we blij dat we ook dit jaar een 

CARNAVALBAL kunnen organiseren. Houd de website goed in het oog want 

praktische informatie volgt nog. 
 



 

Startdag 
 

 

 

Wat is startdag? 
Startdag is een namiddag vol spel en plezier, zowel voor jong als voor oud. De lieve 
mensen die 2 jaar geleden ook geweest zijn gaan het concept zeker herkennen, voor 
diegenen die er niet bij waren, geen paniek! Hieronder en op de site staat er allerlei 
informatie over deze fantastische dag. 
 
Wanneer? → zondag 22 september 
Waar? → aan de chirolokalen 
Prijs? → je hoeft helemaal niets te betalen, deze dag is gratis (uiteraard is niet alles gratis 
maar we rekenen alvast geen inkom!) 
Wat te doen? → hieronder een lijstje van wat voor leuks er dit jaar op het programma 
staat: 
 

- Vanaf 14 uur zijn de leden, en de kinderen die eens willen proberen, welkom om 
zich al op te warmen voor het nieuwe chirojaar. Tot 16 uur wordt er dan Chiro 
gegeven. 

- Vanaf 16 uur zijn ook de ouders, grootouders, nonkels, tantes, buren, vrienden 
en vrienden van vrienden,…  iedereen is welkom om te genieten van een 
babbeltje, een drankje en randanimatie. Er is onder andere een springkasteel, de 
mogelijkheid om een spelletje Kubb te spelen, een heus petanquetoernooi en 
dan onze special act van het jaar: SPONSWERPEN.  
Meer informatie hierover vind je terug op onze site! 

- ’s Avonds kan je genieten van onze heerlijke kampkost. Van 17:30u tot 18:30u 
maakt de oud-leiding een heerlijk avondmaal klaar. Uiteraard kan je kiezen voor 
de wereldberoemde wortelstoemp met spek, maar er is ook pens met 
appelmoes en een vegetarische pasta als keuzemogelijkheid. Wil je graag mee-
eten? Vergeet je dan niet voor 15 september in te schrijven via de link op onze 
site!  

 
Meer informatie staat 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! 

            



 

Praktische informatie 
 

 

 

 

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 Kwiks, dit zijn de 

meisjes van de rakwi’s, de jongens van de rakwi’s zijn de Rakkers. 

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 geweldige 

kamp  in de vorm  van vele  kampfoto’s  en  de sprokkelbladen.  Indien u dit blad 

verliest, één adres www.chirok-d.be. 

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 

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. 

http://www.chirok-d.be/
http://www.debanier.be/


 

Praktische informatie 
 

 

 

 

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) 

 

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 je 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! 

 



 

Praktische informatie 
 

 

 Helpers 

We zouden de mensen die hun handen uit de mouwen gestoken hebben in de keuken 

de laatste kampdag super hard willen bedanken, we waren heel blij met hun hulp.  Bij 

deze een dikke DANK JULLIE WEL!!! 

Cadeautips  

Sinds dit 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.  Deze zijn elke zondag voor slechts 20 euro verkrijgbaar 

aan de chirolokalen.  



 

Onze VéBé’s: 
 

 

 
 

Een jaar vol inzet en de grootste zegen op kamp, 
zonder onze fantastische vb’s liepen we zeker tegen de lamp. 

Als we in de problemen zitten, komen zij meteen, 
we appreciëren ze beiden, één voor één. 

 
 

Tinneke Paulus Joost Fock 

0497/21.40.78 

tinneke@chirok-d.be 

0478/72.24.21 

joost@chirok-d.be 
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De nieuwe leidingsploeg 

 

 

 

 

  
Speelclub ( ’12, ’13)   
 

               

Caroline Van Neck 

Een vrouw met passie, zoals haar is er geen ander, 

met haar trucs en talenten verslaat ze elke tegenstander. 

0487/67.13.49 

caroline@chirok-d.be 

 

Merel Van Neck 

Merel staat paraat om elk speelclubbertje onder 

haar vleugels te nemen, 

bij haar kunnen ze terecht voor al hun problemen. 

0479/56.34.24 

merel@chirok-d.be 

Maxime Van Sieleghem 

Een nieuweling uit Hoeilaart, ver van Korbeek vandaan, 

maar niemand twijfelt dat hij tussen deze meiden zijn 

mannetje zal staan. 

0474/30.95.15 

maxime@chirok-d.be 

Sofie Vrancken 

Er bestaat niemand liever dan onze eigenste Sofie, 

ongelooflijk veel geduld, ongeacht welke herrie. 

0493/08.23.17 

sofie@chirok-d.be 

 

 

 



De nieuwe leidingsploeg 

 

 

 

 
  

Rakkers (‘09, ’10, ‘11) 
   

Ward Fock (Hoofdleiding) 

Lachen, gieren, brullen en ondertussen nog ravotten, 

met hem als leermeester bouwen de Rakkers paleizen 

en geen krotten. 

0478/03.97.11 

ward@chirok-d.be 

 

Tara Vallely 

Laat je niet misleiden door haar kleine gestalte of schattige lach, 

een strong independant woman, van haar zullen de Rakkers nog 

veel leren iedere zondag. 

0497/39.39.84 

tara@chirok-d.be 

 

Maeve Vallely 

Slim, doordacht en zeer gedreven, altijd weer de juiste zet 

met haar als leiding kunnen de Rakkers niks anders 

verwachten dan pret. 

0491/19.55.52 

maeve@chirok-d.be 

 



De nieuwe leidingsploeg 

 

 

 

 
 
 
Kwiks (’09, ’10, ’11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annabel Verschueren 

Doe allemaal de handen in de lucht, 

want ze is lief, leuk en super snel 

wij presenteren u met veel trots, 

Annabel! 

0484/66.80.80 

annabel@chirok-d.be 

 

 David Brusten (Hoofdleiding) 

Mama Bursten, zal steeds klaar staan voor zijn meiden, 

hij zal hun elke zondag weer verblijden. 

0491/33.82.31 

davidb@chirok-d.be 

 



De nieuwe leidingsploeg 

 

 

 

 
 
 Tito’s ( ’06, ’07, ’08) 
  

Ben Debontridder 

De kalmte zelf, dat is Ben, 

voortaan gaan de Tito’s door het leven als Team Zen. 

0473/46.75.19 

ben@chirok-d.be 

 

Louise Grootjans 

Een ongelooflijke aanwinst, niets minder dan dat, 

het leven zou mooi zijn als iedereen een even 

vrolijk karakter als ons Loewies had. 

0499/75.57.97 

louise@chirok-d.be 

 

Phaedra Van Neck 

Oogverblindende schoonheid en zoveel meer, 

Phaedra zorgt voor onvergetelijke zondagen elke 

keer weer. 

0487/67.13.27 

phaedra@chirok-d.be 
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Aspi’s ( ’03, ’04,’05) 

Arno Grootjans 

Met Arno als leiding hebben de oudsten zeker beet, 

wie weet wat hen te wachten staat, misschien wel 

vissen met een magneet? 

0478/60.84.96 

arno@chirok-d.be 

 

Lucas Hanssens 

Plezier gegarandeerd met deze jongeman, 

van de spelen die hij maakt, worden alle 

oudsten fan. 

0493/79.46.34 

lucas@chirok-d.be 

 


