
Hey sloebertjes,  
Hier zijn we dan weer met een tekstje voor 

jullie. 

We beginnen met: 

 De Kalender 
25 november: sinterklaasfeest-
je 
2 december: vuile kleren mee-

brengen (die 
in verf mo-
gen zijn) 
 
 
Maar eigen-
lijk moeten 
de sloebers 
iedere week 
kleren aan-
hebben die 
vuil mogen 
zijn. 
    

Hiernaast zie je een mooie tekening, de sloHiernaast zie je een mooie tekening, de sloHiernaast zie je een mooie tekening, de sloHiernaast zie je een mooie tekening, de sloe-e-e-e-
ber die deze tekening het mooist inkleurt en ber die deze tekening het mooist inkleurt en ber die deze tekening het mooist inkleurt en ber die deze tekening het mooist inkleurt en 
afgeeft aan de leiding, wint een prijs.afgeeft aan de leiding, wint een prijs.afgeeft aan de leiding, wint een prijs.afgeeft aan de leiding, wint een prijs. 
‘T is gedaan 

Ma-ndarijntje; clemen-tine ; Appelriet;
Bram boos 
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06-11: verjaardag Aagje 
08-11: verjaardag Bram 
T. 
11-11: chiro 
17-11: Flamme Fatale 
VIII 
18-11: GEEN chiro 
25-11: Sinterklaasfeest-
je 
27-11: verjaardag Justi-
ne 
02-12: chiro 
09-12: chiro 
13-12: verjaardag Elise 
16-12: chiro 
23-12: GEEN chiro 
30-12: verjaardag Bart, 
GEEN chiro 
 
20-04: Dag van de 
Jongste 
 

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

Be lg i e -Be lg ique  

PB—P.P .  

8510  Marke  

BC  14122  

Dag zotte speelclubbers, 
 
De vriendjesdag was superfijn, iedereen be-
haalde flink zijn speelclubdiploma en we heb-
ben nog iets om trots op te zijn: we zijn de 
GROOTSTE afdeling van de hele chiro. 
Jullie leiding is nu al heel hard aan het denken 
om jullie een superleuk weekend te geven, 
maar daarover hoor je later nog meer 
Om af te sluiten willen we nog zeggen dat jullie 
de foto’s die we ’s zondags maken kunnen vin-
den op http://jeugd.studiant.be/chiroaalbeke/  
 
Tot zondag,  
Hermien, Annelies, Laufeja, Bram en Annelies 

Speelclub 

We willen graag nog eens benadrukken dat het 
uniform verplicht is vanaf rakwi's. Voor speel-
club en sloebers is een Aalbeekse chiro-T-shirt 
sterk aangeraden. De T-shirts zijn, net als en-
kele tweedehandsuniformen, elke zondag voor 
en na de chiro te verkrijgen. Voor een nieuw 
uniform kan je altijd terecht in De Banier  
(www.debanier.be) 

Uniform 

Hoi hoi Kakwi’s, 
Hoe gaat het met onze groene monsters?? Met de grote monsters gaat alles ongelooflijk 
goed!!  We willen jullie nog eventjes inlichten over wat nog komen zal. Naast een fantas-
tisch weekend en vele toffe zondagen zullen we met z’n allen nog op bivak trekken, maar 
hierop moeten jullie nog heeeeel lang wachten. Daarom hebben we beslist om nog andere 
activiteiten te organiseren voor jullie: de dag van de jongste in de warande,onze terroris-
tendag, nieuwjaarsfeest… en voor sommige onder jullie het vormsel waar ook jullie leiding 
aanwezig zal zijn. Jaja, we achtervlogen jullie echt overal, hahahaha! 
We verwachten jullie dus iedere zondag in UNIFORM zoals de echte chirofanaten doen!!! 
Groene groetjes, Levendige Louis, Even levendige Elise, Altijd levendige Auke, Hopelijk 
levendige Hanne 
 

 

Wasegje Flash gaat digitaal. Dit is nu ook te le-
zen via mail en op de website. 



Hey daar, stoere tito’s! 
 
Na een supervuile, stinkende doop, kunnen we ons rode 
chirojaar weer verder zetten. We zitten boordevol ideeën 
om jullie zondag nog toffer te maken. Wat staat jullie zoal 
te wachten? Een spetterend titoweekend, de sportieve fiets 
T-ling en nog veel leuke zondagen. We moeten helaas wel 
melden dat Tito Twaalf pas zal doorgaan in het 2e trimester. 
Maar we kijken er alvast naar uit! 
 
Tot zondag! 

Tito’s Keti’s 

“Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn 
Blauw, vakantieblauw, het kan niet mooier zijn” 
 
Met dank aan Will Tura voor de wijze woorden. Zelfs hij 
weet dat de blauwe ketibende de hipste bende ter velde 
is. Meer kunnen (en willen) wij daar niet aan toevoegen 
eigenlijk. Of toch, wij horen jullie agenda’s tot hier 
schreeuwen om de volgende data daarin te noteren. 
15-16-17 februari : Hét Ketiweekend 
22-23 maart : Dé Blauwe 24 Uren  
18-19-20 april : Hét Ketigewestweekend 
Voila en nu alle praktische dingen afgehandeld zijn, rest 
ons nog één ding: aju met de paraplu en salu! 
MC’s Venne, Sabine, Hannes en Tine 

Ello aspi's, 
  
Hier nog vlug u geschift leuke lei-
ding! Vergeet niet dat we dus op 24-
25 november op 2-daagse gaan 
maar we zullen daaromtrent wel nog 
meer zeggen op één van de volgen-
de zondagen. Vergeet ook niet dat 
je zeker reclame moet maken voor 
flamme fatale! Op school en overal 
zo een beetje eigenlijk! Voila, we 
houden het kort deze keer. 
  
PS: In verband met 2 daagse mss 
een kleine tip, er is een grote kans 
dat we meerdere middeleeuwse ge-
bouwen tegenkomen!!! 

Aspi’s 

Sint in aantocht! 
 
Goed nieuws voor alle brave kindjes, want de goede 
lieve Sint is onderweg vanuit het verre Spanje! Ook 
dit jaar heeft hij weer heel wat lekkers voor ons mee-

gebracht. In zijn drukke agenda 
had hij nog een beetje plaats vrij: 
Zondag 25 november 07 komt Sin-
terklaas bij ons in de Chiro op be-
zoek… Zijn zwarte pieten zijn heel 
erg blij dat ze terug spelletjes bij 
ons mogen komen spelen. 
 
De Sint is weer een jaartje ouder 
geworden, en hij zou graag dit jaar 
alles een beetje ‘op het gemak’ wil-
len doen. Hij zou graag eens ge-
woon wat meer bij de kinderen 
zijn. Daarom zullen er dit jaar 
geen optredens zijn voor de ou-
ders. Maar geen getreur, want vol-
gend jaar organiseren we voor alle 
mama’s, papa’s, oma’s en opa’s 
een heus groepsfeest. Tof tof tof! 
 
Eventjes herhalen: zondag 25 no-
vember van 14u tot 18u: Bezoek 
van Sinterklaas. Volgend jaar: 
Groepsfeest voor ouders en groot-
ouders 

Sint 

En niet te vergeten!! 
Naar jaarlijkse gewoonte: onze fuif. 
 

Flamme  
    Fatale VIII 
 
                                                Zat 17 nov 2007 
                                                                  OC Aalbeke 

                                   Vvk: 3 eur  & add: 4 eur  
 
Met rustige ruimte  

in cafetaria OC (gratis) 

Fuif Gezocht! 

Omwille van de nieuwe subsidieregeling krijgen we geen 
(gratis) kampvervoer meer van de stadsdiensten. Wij zijn 
dus op zoek naar vrachtwagens  die op 20 juli en 31 juli 
heen en weer kunnen rijden naar onze kampplaats in 
Heusden-Zolder. Wie ons uit de nood kan helpen, mag 
altijd contact opnemen met iemand van de leiding of de 
veebee’s. Daarnaast zoeken we ook Handige Harry’s 
(schilders en plamuurders) die op 23 november onze 
nieuwe hemen willen afwerken. Matthias is hier de con-
tactpersoon (mattn_33@hotmail.com). 

 


