
Vanaf rakwi’s is het dragen van een uni-

form verplicht!!! 

Ons uniform bevordert niet alleen de 

groepsgeest, ze zitten ook makkelijk en 

kunnen bovendien tegen een stootje. 

De rode Aalbeekse chiro T-shirt is ook 

voor de sloebers en speelclubbers een 

must. Hiervoor kan je altijd terecht bij 

leidsters Riet en Annelies F. Ook twee-

dehands uniformen kan je bij hen ver-

krijgen.  Dit kan elke zondag voor en na 

de chiro en op de speciale activiteiten 

zoals heemfeesten, corneliusfeesten, 

dianamiddag enz. 

Een nieuwe beige chirorok of –short kan 

je net als de blauwe sweaters en hem-

den en de vele andere chiro-accessoires 

in de chirowinkel  “De Banier” kopen.  

Heb je zelf nog een oud of te klein uni-

form liggen, dan kan je dat ook aan An-

nelies F of Riet bezorgen. Zij zullen dit 

dan voor jou doorverkopen.  

 

Aalbeekse chiro-T-shirt: 

            kleine maten: € 6,50 

            grote maten: € 8 

 

De Banier 

Katelijnestraat 67, 8000 Brugge 

Huis a/d Waterkant, Hoefslagstraatje 

1, 9000 Gent 

Delaerestraat 16, 8800 Roeselare 

 

www.debanier.be 

De grote vakantie is weeral een tijdje 

ten einde en de herinneringen aan ons 

mega-super-machtig kamp worden jam-

mergenoeg alsmaar vager. Dus wordt 

het tijd om hier verandering in te bren-

gen. Op zondag 7 oktober halen we de 

kampsfeer even terug op onze jaarlijk-

se dianamiddag. Vanaf 16u00 is ieder-

een welkom in het OC voor een drankje 

of een stukje taart en natuurlijk niet te 

vergeten, om de foto's te bekijken. 

Achteraf kan je zoals vorige jaren de 

DVD kopen waar je de getoonde foto's 

op kan vinden en nog vele andere. 
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Chiro Korneelke 

Aalbeke 

Kalender 

16-09: Corneliusfees-
ten 

23-09: chiro 
30-09: chiro 
07-10: dia-namiddag 
13-10: verenigsbeurs 
14-10: chiro, vere-
nigsbeurs 

19-10: dag van de 
jeugdbeweging 

21-10: chiro, verjaar-
dag Bram C. 

28-10: chiro 
 

Vu: Chiro Korneelke Aalbeke - Moeskroensesteenweg 87, 8511 Aalbeke  http://jeugd.studiant.be/chiroaalbeke 

Voor foto’s van de vele chiro-activiteiten, bezoek:  

http://jeugd.studiant.be/chiroaalbeke 



Is uw zoon of dochter gebeten door de chiromicrobe? 

Net als ieder jaar zijn er weer enkele inschrijvings-

momenten voorzien. U kan uw zoon of dochter in-

schrijven voor het nieuwe, spetterend muzikale werk-

jaar op zondag 16 september tijdens de Cornelius-

feesten(14-18u). Ergens in de buurt van onze activi-

teiten zal een inschrijvingsstand te vinden zijn. Daar-

na kan u ook nog inschrijven op de verenigingsbeurs in 

het OC aan onze stand op zaterdag 13 oktober (14-

18u) en op zondag 14 oktober (10-17u). 

Deze inschrijvingsmomenten gemist? Geen nood! Er 

kan ook altijd ingeschreven worden voor of na de chi-

rowerking op zondagmiddag! 

Het inschrijvingsgeld bedraagt nog steeds 25€. Bij 

betaling van dit bedrag wordt uw zoon of dochter au-

tomatisch verzekerd. 

Inschrijvingen Hij komt, hij komt... 

 

Ook dit jaar komt de goede lieve sint naar de chiro 

van Aalbeke, samen met zijn zwarte pieten maakt hij 

op zondag 25 november de grote oversteek vanuit 

het verre, warme Spanje. Maar dit jaar wil de sint 

graag wat meer bij die toffe kindjes zijn en daarom 

zullen er geen optredentjes voor de ouders plaatsvin-

den. Maar omdat we natuurlijk ook graag eens iets 

voor onze oudjes willen doen, organiseren we volgend 

jaar voor de eerste maal een spetterend groepsfeest! 

Dit zal dan ook om de twee jaar plaatsvinden, de da-

tum hiervoor volgt nog. 

 

De sint hoopt  een talrijke groep brave kindjes te mo-

gen bezoeken! 

- Annie als afscheid een kampvuur gegeven heeft? 

- daar super veel oud-leiding en oud-kookploeg waren?  

- iedereen Annie super hard zal missen? 

- we dit allemaal gemerkt hebben op kamp? 

- Lieselot, Janne, Bieke en Bitte ook gestopt zijn met de 

chiro? 

- Bitte nu in Honduras zit? 

- wij ook hen heel hard zullen missen? 

- er ook veel nieuwe leiding is?  

- dat Maaike, Justine, Louis, Elise, Bram, Laufeja, An en 

Annelies zijn? 

- de leiding op startweekend is geweest? 

- we dat weekend super veel vergaderd hebben?  

- we daar natuurlijk ook veel gelachen hebben?  

- dat vooral was met de nu ex-aspi’s? 

- dit kwam omdat ze gedoopt werden, met lookwater en 

urine… ieuw ? 

- ze nu telkens ze hun haar wassen opnieuw naar look 

ruiken? 

- ze nu dus waarschijnlijk nog altijd stinken?  

Wist je dat... 

- Robbe en Seppe wilden ontdekken wie hun leiding 

was?  

- ze daarvoor een briljant plan hadden?  

- ze de twee kanten van de babyfoon omdraaiden 

en hem aanlegden? 

- dit zeer slim was, mochten ze niet voor de ruit 

zijn gaan zitten? 

- Rita en Bart dit dus bijna onmiddellijk ontdekt 

hadden? 

- 6 september een bijzondere dag was voor Her-

mien? 

- ze dan 19 jaar geworden is ? 

- we haar nog vele jaartjes bij wensen? 

- dat ook Hanne C. jarig was? 

- zij nu ook 19 is?  

- wij nu zullen afsluiten? 

- wij geen inspiratie meer hebben? 

- dit dus het laatste wist-je-datje is? 


