
Liefste sloebers, 
Omdat jullie zo lief zijn en wij nog lie-
ver,  schreven we dit tekstje voor jul-
lie. Eerst en vooral zijn we aan het kij-
ken voor het supertoffe sloeberweek-
end, dat  door zal gaan begin mei dus 
hou mei zeker vrij. De chiro is zeer 
leuk en zal ook zo blijven, dus kom 
zeker nog iedere zondag af om je te 
amuseren met je sloebervriendjes 
en –vriendinnetjes. En om het zeker 
niet te vergeten op zondag 20 april is 
er Dag van de Jongste, waarover er in 
dit wassegje nog meer info staat. 
Jullie liefste leidsters en leider: Maai-
ke,Justine, Janne , Bram en zeer bin-
nenkort ook weer Riet 
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Kalender 
02-04: verjaardag An 
06-04: chiro 
07-04: verjaardag Anne-
lies F. 
09-04: verjaardag Riet 
13-04: chiro 
18-04: gewestweekend 
oudste afdelingen 
19-04: gewestweekend 
oudste afdelingen 
20-04: Dag van de Jong-
ste, gewestweekend 
oudste afdelingen 
27-04: chiro, inschrij-
vingsavond bivak, Keti’s 
spaghetti-namiddag 
28-04: verjaardag Venne 
en Hanne V. 
 
04-05: chiro, inschrij-
vingsavond bivak 

11-05: geen chiro 
18-05: geen chiro 
25-05: geen chiro 
 

Vu: Chiro Korneelke Aalbeke - Moeskroensesteenweg 87, 8511 Aalbeke   
http://jeugd.studiant.be/chiroaalbeke 
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Dag grootste afdeling van de chiro! (Ja, 
jullie speelclub ) 
Na ons superleuk speelclubweekend staat 
jullie alweer een schitterende activiteit te 
wachten. 
Op zondag 20 april trekken we samen met 
de sloebers en de rakwi's naar De Blau-
we Hoeve (Doorniksesteenweg 15, Kort-
rijk) 
Daar gaan we een hele dag spelen met 
kindjes van heel wat andere chiro's uit 
Kortrijk en omstreken. 
Julllie worden om 10u verwacht in De 
Blauwe Hoeve waar de leiding jullie op-
wacht. 
Doe zeker je chiro-T-shirt aan. Je moet 
ook een picnic meehebben en 3 euro. 
Om 17u mogen je ouders je terug komen 
ophalen. 
Laat zondag weten aan Annelies F. of je 
zal meegaan of niet! 
Groetjes 
Annelies Hermien Bram Annelies Laufeja
             

Speelclub 

Liefste Rakwi’s, 
Wij gaan op weekend; namelijk 25-26 en 27 april! Meer info volgt nog in een apart 
briefje! Maar eerst komt nog de dag van de jongste op 20 april in de Blauwe Hoe-
ve. Hiervoor moet je 3 euro en een picknick meehebben. Je krijgt ook hiervan nog 
een briefje. Hopelijk mogen we jullie nog vaak zien de zondag. 
Tot ziens, 
Auke (die terug komt binnenkort), Elise, Louis en Hanne 

Keti’s presenteren 
 

SPAGHETTI NAMIDDAG 
 

ZONDAG 27 APRIL vanaf 11 u  

in de loods 

 

Volwassenen           7 euro 
Kinderen                  5 euro 



Hey daar  tito’s! 
 
Eindelijk! Die vervelende examens zijn achter de 
rug! Tijd om ons weer te amuseren en massaal 
naar de chiro te komen! Zoals jullie waarschijnlijk al 
gemerkt hebben, is er de voorbije weken weer veel 
gebeurd. Wegens de magere opkomst van ons tito-
weekend, waren wij genoodzaakt om het weekend 
af te lassen. Helaas! Want alles was klaar om er 
een drie spetterende dagen van te maken. Maar we 
hebben goed nieuws. We willen jullie nog een 
tweede kans geven. Het WEEKEND werd ver-
plaatst en gaat nu door van 27 TOT 30 JUNI. Allen 
daarheen! Maar dit is nog niet alles. We hebben 
ook nog volgende activiteiten in petto: 
 

·     KAMERBEZOEKEN op 13 APRIL: begin 
jullie kamers maar al op te ruimen, want we 
komen eraan! Met de hele bende maken we 
een tocht van kamer tot kamer. 

·     FIETS-T-LING: van 18 TOT 20 APRIL gaan 
we samen met andere chiro’s naar een on-
bekende plaats. De uitnodigingen hebben 
jullie al ontvangen en worden zo vlug moge-
lijk terug verwacht. Je kan ons ook altijd be-
reiken via telefoon of mail. Vergeet jullie fiet-
sen niet! 

 
Toi toi toi en tot zondag! 

LAMA 

Tito’s Keti’s 
Dag zotte keti’s, 
Weet je wat ze eens zouden moeten uitvinden? Een 
Wasegje met muziek. Dan zouden we jullie elke keer 
overdonderen met coole blauwe liedjes. Is het jullie 
al opgevallen hoeveel liedjes met ons trotse keti-
kleur te maken hebben? Zotteveel dus en het zou 
zottesjiek zijn moesten we die allemaal kennen om 
tijdens het zotte bivak al die zotte liedjes uit volle zot-
te borst mee te zingen. Begin die stembanden dus al 
te smeren. En je fietsketting, want zoals jullie al heb-
ben vernomen willen wij zottestoer doen en dus met 
de fiets om kamp gaan. Dat is pas voor eind juli ui-
teraard. Om die tijd te overbruggen hebben we nog 
de volgende dingen op het programma staan: 
 
18-20 april: Gewestweekend met onze andere zotte 
ketivrienden 
27 april: Spaghettinamiddag aan de democratische 
prijzen van 7 euro voor volwassenen en 5 euro voor 
kinderen. Een drankje inbegrepen. 
27-30 juni: Ketiweekend aan Zee 
 
Tot de volgende en onthoud:ALL WE NEED IS… 
KETI! 
Vennie, Hannesie, Sabinie en Tinie 

Aspi’s 

Yo de aspi's! 
  
Alleen maar goed nieuws deze keer... 
Onze nu al legendarische aspibaais zijn in aantocht, 
een inleefweek (7 tot 11 april) ligt op ons te wachten 
en bereid jullie alvast voor op een gewestweekend 
(18-19-20 april) om u tegen te zeggen! Wij zijn naar 
heel wat vergaderingen geweest en geloof ons,het 
wordt echt de max. 
Wie toch wat angst voor het onbekende zou hebben, 
kan altijd bij ons terecht voor een cursus  
'hoe gedraag ik mij op/overleef ik een gewestweek-
end?!' :) 
Concrete info over de inleefweek krijgen jullie via 
mail. 
Gelieve dus regelmatig jullie inbox te checken! 
We zouden het trouwens echt super vinden als jullie 
er allemaal bij kunnen zijn. 
Een weekje samen leven, een ideale opwarmer voor 
een 10daags chirokamp dat volgt. Be there! 
Verder hebben wij zoals gewoonlijk niet veel zinnigs 
meer te zeggen.  
Blijf gewoon elke week met zoveel mogelijk naar de 
chiro te komen. Het is altijd leuk om met meer aspi's 
dan tito's te zijn! 
  
liefs van jullie liefhebbende leiding,  
Hanne, Ghislaine en Ponge 

Enkele praktische dingen rond het bivak: 
 
21-30 juli: bivak 
30 juli: bezoekdag (er is terug de kans om ‘s middags te 
blijven eten) 
Kostprijs: 100 euro per kind (bij verschillende zieken-
fondsen krijg je tegemoetkoming) 
27 april en 4 mei: inschrijvingsdata 


