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Voorwoord 

 
Liefste leden, 
 
Het nieuwe chirojaar is weer daar, 
dus zet jullie allemaal al maar klaar! 
Vervelen is geen optie meer, 
want jullie fantastische leiding is er weer! 
Ons sprokkelblad is er weer, 
dus leg die zondagskrant maar neer! 
 
Groetjes, 
De leiding 
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Op kamp in Sleidinge!  
 

 
 
Alle foto’s zijn terug te vinden op onze site:  
http://www.chirok-d.be  
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Belangrijke data voor het komende chirojaar. 
 

 21/09: GROEPSFEEST (meer info volgt op pag.5) 
 

 27/09: Op de JAARMARKT IN BERTEM verkopen we met de leiding en 
aspi’s allerlei lekkers.  Kom dus zeker een kijkje nemen! 

 

 28/09: De EERSTE CHIROZONDAG vangt aan om 14u, aan de 
lokalen.  

 

 17/10: Op DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING mag iedereen met z’n 
chiro-uniform naar school! 

 

 19/10: 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. 

 

 09/11: CAFÉ À VOLONTHÉE, aan de lokalen kan je ten voordele van 
ons buitenlands kamp een lekkere tas koffie of soep krijgen na de chiro.  

 

 23/11: CHRISTUS KONING (meer info begin november) 
 

 07/12: 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! 

 

 14/02: Op valentijn kan iedereen, zowel jong als oud, de benen nog is 
losschudden en zijn mooiste verkleedkleren aantrekken voor ons 
CARNAVALBAL. 

 

 22/03: Op ons jaarlijks CHIRODINER kunnen jullie genieten van de 
kooktalenten van onze geweldige kookouders.  

 

 21/07 - 31/07:  BIVAK 
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Groepsfeest Chiro Kadee 
 
 
Liefste leden en ouders 
 
Zondag 21 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 leidingploeg. 
 
We zien jullie dan! 
 
De leiding 
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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 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! Ook op facebook vind je ons terug, like ons en je blijft 
op de hoogte van alle nieuwtjes, activiteiten en nog veel meer! Tenslotte 
moet je zeker je mails in de gaten houden, papieren briefjes zullen nog 
amper gebruikt worden. Een beter milieu, wij doen mee!   
 
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  

http://www.chirok-d.be/
http://www.debanier.be/
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De nieuwe leidingsploeg 
 
Speelclub (’07, ’08) 
 
Laura Amter 
Met deze gekke meid wordt het echt dikke pret, 
het jaar wordt gegarandeerd supervet.  
Bij haar is de speelclub in goede handen, 
want ze staat al voor het nieuwe jaar te watertanden! 
 
 

 
 
 
 
 

Kasper Vranckx 
De wildste van de groep, dat kan je wel zeggen, 

maar zelfs de kleinsten kunnen hem neerleggen. 
Ook Kasper heeft super veel zin, 

hij vliegt er dus graag zo snel mogelijk in! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Joost Fock 
Deze handige knaap maakt dit trio compleet, 
hij heeft spelletjes en ideeën bij de vleet. 
Hij is niet alleen handig maar ook behulpzaam, 
dat maakt hem voor deze groep dus heel bekwaam. 
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Rakwi’s (’04, ’05, ’06) 
 
Karlien Amter 
Karlien is echt een zotte doos, 
maar ze heeft veel geduld en wordt niet snel boos. 
Lief en attent is ze altijd, 
maar bij ruwe spelen wordt ze een echte krijger in de 
strijd! 
 
 
 

 
 
 

Lova Hulst 
Ze houdt van pony’s en van regenbogen, 

ze bestaan echt, het is niet gelogen! 
De rakwi’s hebben echt geluk, 

hun zondagen kunnen niet meer stuk! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Karel Naulaers 
Ook met deze topvoetballer wordt het superleuk, 
de rakwi’s liggen vast in een deuk. 
Hij is sportief en supersnel, 
Elke zondag heeft hij weer zin in een supercool spel! 
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Tito’s (’01, ’02, ’03) 
 
Jelle Vanluyten 
Hij is ambulancier en dus redder in nood, 
te voet, met de fiets en zelfs met de boot. 
Met hem wordt het nooit saai, 
hij geeft aan elk spel zijn eigen draai! 
 
 

 
 
 
 
 

Julie Colle 
Een echte speelvogel dat is ze wel, 

met deze jongens vormt ze supercool stel. 
Deze titogroep wordt vast heel fijn, 

met Julie als kapitein! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lennert Bonkowski 
Deze hercules zijn spieren zijn altijd warm, 
hij draagt wel 4 tito’s op 1 arm. 
Vervelen zit er dit jaar niet in, 
met hem heeft iedereen het naar zijn zin! 
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Oudsten (’97, ’98, ’99, ’00) 
 
Astrid Naulaers 
Deze zotte mus is niet te evenaren, 
en zal voor haar leden door stormen varen. 
Met haar wilde haren en haar leuke lach, 
Vult ze samen met haar harem elke chirozondag! 
 
 
 

 
 
 
 

David Verschueren 
Deze basketballer is een echte prof, 

hij maakt elke zondag super tof. 
Hij is ook wel een beetje een wildebras, 

maar wel echt de coolste jongen van de klas! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lander Bonkowski 
Hij is de ancien van de groep, 
Door zijn vele jaren ervaring draait het vast niet in 
de soep. 
Kleedjes staan hem goed, 
hij laat iedereen graag zien hoe je ze dragen moet! 
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Bedanking 
 
 
 
 
Dit jaar nemen we afscheid van Rob die na vele, mooie jaren heeft beslist om 
een punt te zetten achter zijn chirocarrière. 
 
Wij kunnen hem nooit genoeg bedanken voor alles wat hij voor de chiro heeft 
gedaan en betekend.  We beleefden samen fantastische momenten en we 
zullen op de komende chiroactiviteiten vast ook nog van hem horen! 
 
Speciaal voor hem schreven we op kamp een afscheidslied.(Op het ritme van 
het lied ‘Prachtig in het blauw’ van Bart Peeters.) 
 
 
 

Elke zondag komt de Rob naar de chiro. 
Hij loopt wel scheef maar komt steeds terecht. 

Hij is zelfs onze plaatselijke hero, 
dus over hem hoor je nooit iets slecht. 

Hij kan ook erg goed dansen. 
Jumpen, slowen en zelfs de twist. 

Ook op de toog heeft hij al staan sjansen 
'k Vraag me af of Hanne dat wist. 

Maar nu gaat hij weg, hij is er vandoor, stamelen we hees 
We laten je gaan, spreid je vleugels Rob, ach wat een clichés 

We gaan je missen, Rob we gaan je missen 
We gaan je missen, lieve Rob we gaan je missen 

 
Rob was altijd al een sfeermaker 
Nooit ging hij als eerste naar bed 

En rond een uur of vier en vaak zelfs later 
Zorgde zijn mopjes met de leiding voor pret. 

De coolste spelletjes kwamen steeds van hem, brullen we in koor 
Toch laten we je gaan, spreid je vleugels Rob, NU SAMEN VOOR DE 

LAATSTE KEER 
We gaan je missen, Rob we gaan je missen 

We gaan je missen, lieve Rob we gaan je missen  



Gegevens van de leiding 
 
Speelclub 
 

Laura Amter Kasper Vranckx  

Kapelberg 46 
3001 Heverlee 
0487/37.08.04 
laura.amter@gmail.com 
 

Veeweide 44  
3060 Korbeek-Dijle  
0499/40.75.63  
kappi1991@hotmail.com 

Joost Fock 

Bertemseweg 9 
3060 Korbeek-Dijle 
0476/72.17.24 
 

 
Rakwi's 
 

Karel Naulaers Karlien Amter 

Bertemseweg 9 
3060 Korbeek-Dijle 
0476/72.17.24 
 

Kapelberg 46 
3001 Heverlee 
0486/97.71.79 
karlien.amter@gmail.com 
 

Lova Hulst 

Kleinebroekstraat 6 
3060 Korbeek-Dijle 
0498/81.77.42 
lovi_lova@hotmail.com 
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Tito's 
 

Julie Colle Jelle Vanluyten 

Kapelberg 24 
3001 Heverlee 
0478/60.84.96 
julie.colle@hotmail.com 

Duisburgsestraat 9  
3001 Heverlee  
0498/70.57.14  
jelle_vanluyten@hotmail.com 

Lennert Bonkowski 

Kapelberg 16  
3001 Heverlee  
0498/26.61.57 
moutondl@hotmail.com 

 
Aspi's 
 

Astrid Naulaers Lander Bonkowski 

Bertemseweg 9 
3060 Korbeek-Dijle 
0473/12.98.17 
astridnaulaers@hotmail.com 

Kapelberg 16  
3001 Heverlee  
0475/91.86.24  
gigagozer@hotmail.com 

David Verschueren 
Kleine Hollestraat 8 

3060 Bertem 
0479/30.27.95 
david6verschueren@gmail.com 

  
Vébé 
 

Maud Vangindertael Joke Vranckx 

Wolfshaegen 199 
3040 Neerijse 
0486/42.54.94 
maudvangindertael@hotmail.com 

Veeweide 44  
3060 Korbeek-Dijle  
0499/30.68.07 
jvranckx@gmail.com 

  



Chiro KaDee 14 
 

Spelletjes 
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Raadsel 1: 

Twee vaders en twee zonen 

gaan vissen. Ieder vangt 1 vis. 

In totaal worden er drie vissen 

gevangen. Hoe kan dit? 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsel 2 

Ik heb een hoofd maar ik 

praat niet en ik heb vier 

poten maar ik loop niet. 

Wat ben ik? 

Oplossing: Grootvader, vader en 

zoon zijn gaan vissen.  

Oplossing: Een tafel 


