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Voorwoord

Allerliefste leden

Daar zijn we toch weer,

met een gloednieuwe editie van ons Chirodiner.

Er staan zoveel leuke activiteiten op de planning,

de leiding zit al enthousiast te wachten vol spanning!

Van onze toffe carnavalwandeling tot eindelijk weer een daguitstap,

de vooruitzichten brengen ons enkel blijdschap!

Ben je benieuwd wat er nog staat te gebeuren,

in dit sprokkelblad vind je alle details in geuren en kleuren!

Groetjes

Jullie super enthousiaste leiding! :)



Belangrijke data

Zondag 20 maart:

Deze zondag valt er weer te genieten van ons jaarlijkse Chirodiner.  Dit jaar zullen de kookouders hun

kunsten nog eens laten tonen door heerlijk eten te maken. Zoals vorig jaar zal er een take-away

systeem zijn. Meer info wordt verder in het sprokkelblad gegeven.

Vrijdag 25 maart:

Dit jaar gaan de aspi’s en de leiding weer op Buitenlands kamp! Een infomoment voor hun is zeker

nuttig en begint om 20u!

Zondag 27 maart:

Joepie we gaan terug op daguitstap! Op deze dag gaan we met de hele chiro een stukje van de

wereld verkennen. Binnenkort kan je je via de site inschrijven om mee te gaan. Vergeet niet: niet

ingeschreven = niet mee op daguitstap. We moeten streng zijn!

Maandag 4 april t.e.m. vrijdag 8 april:

Er is weer een paaskamp, super leuk! Deze week kunnen jullie een hele week op kamp komen van

9u-16u. Aarzel niet om je in te schrijven, je hebt nog tijd tot vrijdag 01/04!

Zondag 17 april:

Vandaag heeft de Paashaas overal eieren verstopt in jullie huis en jullie tuin die jullie moeten

zoeken. Daarom geven wij jullie een dagje vrijaf.

Zondag 1 mei:

Voor de eerste keer zal er een Family Fancy Fair plaatsvinden aan de Parochiale Gebouwen! Op deze

dag kan je genieten van een rommelmarkt, een springkasteel, een drank- en eetstand, 2de hands

Boutique Adèle en nog veel meer. Plezier gegarandeerd dus!

Zondag 15 mei:

Dit is helaas al de laatste Chirozondag van dit jaar. Maar niet getreurd, deze zondag gaat

gepaard met onze wafelenbak. Twijfel dus niet en kom genieten van onze heerlijke en met

liefde zelfgemaakte wafels.

21 tot 31 juli: BIVAK

10 dagen vol plezier en vertier gegarandeerd, allen daarheen!



Weekenddata

Speelclub: 11-13 maart

Rakwi’s: 22-24 april

Tito’s: 8-10 april

Keti’s: 6-8 mei

Verdere uitleg over de weekends krijgen jullie van jullie eigen leiding!



Den diner

Ons jaarlijks eetfestijn vindt dit jaar plaats op zondag 20 maart. Er zal deze zondag dan ook geen

Chiro zijn. Zoals vorig jaar doen we weer een take-away systeem aan de lokalen. Wanneer je jouw

bestelling plaatst, kan je ook het moment aanduiden wanneer je deze wilt komen ophalen. Je kan je

bestelling aan de Chirolokalen komen ophalen om 11u-14u en 16u-19u.

Je bestelling op voorhand plaatsen is noodzakelijk. Dit kan door te surfen naar www.chirok-d.be en

daar je bestelling in te vullen of door het ingevulde bestelformulier (zie voorlaatste bladzijde)  te

bezorgen aan de leiding voor zondag 13 maart om 22u.

Tot dan!

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


Paaskamp

Dag Chirovrienden

Ook dit jaar organiseren wij met de aspi’s en leiding weer een paaskamp!

Deze tweede editie zal eveneens ten voordele van het buitenlands kamp in juli 2022 zijn. Plezier zal

er ook deze keer niet aan ontbreken!

Wanneer?

Het kampje gaat door tijdens de eerste week van de paasvakantie: maandag 04/04 tot vrijdag 08/04.

Iedereen is welkom van 9u-16u, we voorzien opvang van 8u-17u.

Voor wie?

Er zullen weer groepen gemaakt worden aan de hand van de leeftijdscategorieën van de Chiro.

Afhankelijk van het aan aantal inschrijvingen, kan hier nog verandering in komen.

1ste – 2de leerjaar

3de – 5de leerjaar

6de leerjaar – 1ste middelbaar

Zijn er broers, zussen, neven, nichten, vriendjes, buurjongens, buurmeisjes,… die graag willen

meekomen? Dat kan allemaal! Iedereen is welkom op ons kampje!

Waar?

Het kampje zal doorgaan aan onze geliefde chirolokalen: Wijngaardberg 11, 3060 Bertem.

Prijs?

De totale kostprijs van het kampje is €50 Let op: wij voorzien een vieruurtje, maar geen middageten.

Dit dien je zelf mee te nemen. Het bedrag kan overgeschreven worden op de rekening van de Chiro:

BE07 7343 0700 1066 met als vermelding ‘Paaskamp + naam kind/kinderen’.

Hoe kan je je inschrijven?

Je kan je eenvoudig inschrijven via onderstaande inschrijvingslink. Voor elk kind moet je een apart

inschrijvingsformulier invullen. Je inschrijving is compleet als je het bedrag hebt overgeschreven.

https://forms.gle/rXj989M8Ke9zc69CA

De deadline voor inschrijving is vrijdag 01/04.

Is er iets niet duidelijk of heb je nog een vraag? Aarzel niet om een mailtje te sturen!

Wij hebben er alvast zin in!

https://forms.gle/rXj989M8Ke9zc69CA


1 mei evenement: Family Fancy Fair

Beste inwoners van Korbeek-Dijle en omstreken,

Op zondag 1 mei 2022 lanceert Chiro KaDee, in samenwerking met sympathisanten, voor de eerste

keer een Family Fancy Fair.

Dit op het domein van de Parochiale Gebouwen te Korbeek-Dijle van 10u tot 17u.

De bedoeling is een gezellig samenzijn te organiseren voor de ganse familie. Er zal een grote

rommelmarkt zijn met tal van nevenactiviteiten zoals: springkasteel, volksspelen, kindergrime,

drank- en eetstand, 2de hands Boutique Adèle en een ‘Ambachten en kunst’ atelier.

Om van dit evenement een groot succes te maken, zijn we op zoek naar dorpsgenoten die graag

deelnemen aan onze rommelmarkt. Schrijf je hiervoor in vóór 15/03/2022!

Heb je interesse? Lees dan even de praktische info na op de volgende website of via de QR code:

https://www.familyfancyfair.be/

We hopen een massa bezoekers te mogen verwelkomen, dus noteer deze datum zeker in je agenda

en breng je familie en vrienden mee!

https://www.familyfancyfair.be/


Annoncekes

(In deze rubriek brengen we een aantal meldingen en oproepen samen onder de

bovenstaande titel.)

� Heb je elke zomer hetzelfde probleem? De zelfgekweekte groentjes uit de tuin geraken

maar niet op? Dan hebben wij de perfecte oplossing voor jullie! Extra groentjes mogen jullie

altijd meegeven op kamp. Pa Fock zal ze verwerken in een heerlijk gerecht met veel

vitamines en mineralen.

� Wie voor één of andere gelegenheid op zoek is naar grote tafels,

banken of een grote partytent (partytent die opstond bij het groepsfeest), kan bij Chiro KaDee

terecht voor verhuur van materiaal.

Moest u interesse hebben, gelieve zich te wenden tot Michiel (Michiel@chirok-d.be). Wij kunnen

niet instaan voor het vervoer, gelieve dus zelf te zorgen voor een kruiwagen, een aanhangwagen, een

woonwagen of een vrachtwagen.

� Vergeet Trooper niet! Trooper wat?!

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!



Chiro KaDee organiseert haar jaarlijks

CHIRODINER
Op 20 maart 2022

Beste CHIRO-sympathisanten,

CHIRO KaDee organiseert zoals elk jaar haar Chirodiner. Jullie kunnen jullie bestelling komen ophalen

aan de Chirolokalen.

Op de achterzijde van dit blad vindt u het menu.

U kan op verschillende manieren bestellen:

• Ofwel via het formulier op onze website (http://chirodiner.be);

• Ofwel het papieren formulier (zie volgende bladzijde) aan 1 van de leiding te geven

De bestellingen dienen te gebeuren voor zondag 13 maart om 22u!

Voor verdere vragen kan je terecht bij onze Vébé’s (of iemand van de andere leiding)

● Joost Fock 0478/72 24 21

● Kasper Vranckx  0472/84 00 19

De opbrengst van het Chirodiner zal gebruikt worden om onze dagelijkse werking te organiseren.

Kan je er niet bij zijn, maar wens je uit sympathie wat te storten:

o BE07 7343 0700 1066

Tot dan! Vriendelijke

CHIROgroeten,de

leiding

http://chirodiner.fock.be/?fbclid=IwAR3B-0bdtS9hErIuVdGgbHcTQtIoC35-B8aRTS8iY10IN2OJjsiGjKK4Mv0


CHIRODINER - ZONDAG 20 maart 2022
Naam en voornaam        : ........................................................................................................

Adres : ........................................................................................................

VOLWASSENEN KINDEREN

AANTAL TOTAAL AANTAL TOTAAL
WIJN (We maken onze wijnkelder leeg tegen voordelige
prijzen, zolang de voorraad strekt)

Wit, Blanc Mariner D.O. Penedes (fles) ... X 12.00 ...

Rood, Primitivo di Manduria “Palemarino” (fles) ... X 16.00 ...

Rosé, Fleurs de Prairie C. Provence (fles) ... X 15.00 ...

VOORGERECHT
Tomatensoep ... X 3.50 ... ... X 2.00 ...

Tomatensoep met balletjes ... X 4.00 ... ... X 2.00 ...

HOOFDGERECHT
Stoofvlees ... X 15.00 ... ... X 8.00 ...

Vol-au-vent ... X 13.00 ... ... X 7.00 ...

Balletjes in tomatensaus ... X 12.00 ... ... X 6.00 ...

Vegetarische balletjes in tomatensaus ... X 12.00 ... ... X 6.00 ...

Rijst (inbegrepen) ... ...

Friet - nog te frituren thuis (inbegrepen) ... ...

Aardappelgratin (inbegrepen) ... ...

NAGERECHT
Brownie ... X 2.50 ... ... X 2.50 ...

Crumble met rood fruit ... X 3.00 ... ... X 3.00 ...

Cheesecake ... X 3.00 ... ... X 3.00 ...

TOTAAL : TOTAAL :

ALGEMEEN TOTAAL :



T V C H I R O W E E K E N D J

F P R H D U C N Y I V M K V W

U W G C B E V D P C U L D H Z

N U V B D G L L J M N H G X K

I M B T J S A E D Z Q Z K B O

F I C D N O J D I O U C J F O

O V W S P E L E N D X A R H K

R G C P L A T K E O I R U W O

M K V S T A A G R G Z N H C U

L C R P P M A S C Q F A G J D

A Z R Q O T X P K Y K V B V E

N R A B P T J Z Z A G A Z T R

D C X C D R R U O A M L A W S

H O Q M P G B I V A K P M L K

B D V E C D T A J D B B M G S

● diner
● zondag
● spelen
● leiding
● paaskamp
● carnaval
● chiroweekend
● slaapzak
● bivak
● uniform
● kookouders
● tent


