
Liefste sloebertjes, 
De leiding heeft voor jullie, goed én slecht 
nieuws...!! Het slechte nieuws is dat de 
examens voor ons dichterbij komen (of 
reeds begonnen zijn) en dat we daardoor 
een tijdje niet naar de chiro kunnen ko-
men. Maar gelukkig komen andere leiders 
en leiderinnen ons vervangen, zodat jullie 
ons niet teveel zullen moeten missen ;-) ! 
Ook is het bijna kerstvakantie (joepie) 
maar dan zal er jammergenoeg ook geen 
chiro zijn. Het goede nieuws is, dat we na 
de kerstvakantie terug paraat staan om 
jullie op zondag op te vangen om terug 
veel plezier te maken !! Dus nog even kort 
en bondig: er zal geen chiro zijn op 23/12 
en 30/12!!!! Vergeet dit niet. Op 06/01 is 
er dan terug chiro en dan is er de Nieuw-
jaarsreceptie!!  Na de chiro mogen jullie 
mama en papa onze nieuwe hemen eens 
komen bekijken en kunnen zij glühwein en 
jullie warme chocomelk komen slurpen!! 
Verder wensen we jullie een spetterend 
nieuw jaartje toe, een fantastische kerst-
vakantie en leuke chiro-dagen int ver-
schiet!! En wie weet zal onze winterse 
vriend binnenkort ook weer van de partij 
zijn:-)... 
 Warme Winterse Knuffels, 
            Maaike, Riet, Bram & Justine 
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23-12: GEEN chiro 
30-12: verjaardag Bart, 
GEEN chiro 
 
06-01: nieuwjaarsrecep-
tie 
08-01: verjaardag Tine 
13-01: chiro 
20-01: chiro 
21-01: verjaardag Benja-
min 
27-01: chiro 
30-01: verjaardag Laufe-
ja 
 
03-02: chiro 
10-02: chiro 
15/17-02: ketiweekend 
17-02: chiro 
24-02: chiro 
28-02: verjaardag Mat-
thias 
29-02: bivakverkenning 
 
01-03: verjaardag Maai-
ke 
02-03: GEEN chiro 
 
 
20-04: Dag van de Jong-
ste 

 

Vu: Chiro Korneelke Aalbeke - Moeskroensesteenweg 87, 8511 Aalbeke   
http://jeugd.studiant.be/chiroaalbeke 
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Dag lieve speelclubbers, 
 
De kerstvakantie is bijna in zicht! Jullie zullen 
ons dus even moeten missen (en Hermien en 
Annelies F. zelfs nog wat langer, zij hebben 
namelijk examens in januari)  
Maar we hebben ook goed nieuws: begin 
maart gaan we op een fantastisch leuk geel 
speelclubweekend! Daar hoor je volgende 
maand meer van. 
 
Veel sneeuwplezier 
De fantastische speelclubleiding 

Speelclub 

Liefste rakwi’s die geliefd wezen te zijn, 
We zeggen dat we gezegd hebben, dat wij niet veel te zeggen heb-
ben. Het weekend komt, zal komen tweedaagse. Het jaar dat ge-
weest is, zal geweest zijn 2007 En een ander zal komen dat het 
nieuw zal zijn. De leiding blokken hebben, examens doen. 
Auke zal vertrekken, niet meer komen drie maanden voor. 
Tot ziens, gedaan. Elise, Louis, Auke en Hanne 

De lidkaarten zijn toegekomen! Daarmee kan 
je niet alleen aan iedereen tonen dat je in de 
chiro zit; je krijgt er ook korting mee in de chi-
rowinkel De Banier. Ben je ingeschreven en 
heb je je lidkaart nog niet gekregen? Vraag 
ernaar bij je leiding! 



Beste hard studerende TITO'S 
Aangezien we in deze zware en stressvolle periode na-
tuurlijk met jullie meeleven en vooral zeer hard duimen 
voor onze rode studentjes hebben we bij deze niet veel 
te vertellen, we willen alleen zeggen dat we de volgende 
keer waarschijnlijk meer te vertellen zullen hebben dan 
wat we nu allemaal zitten te vertellen aangezien we nu 
niet veel te vertellen hebben.... 
  
Groetjes van spraakloze LAMA 

Tito’s Keti’s 
Jezus, koekjesverkopende scoutsmensen, frigobox-
toeristen en keti’s in kostuum 
We hebben ons weer goed geamuseerd en zijn helemaal 
klaar om dit amusement gewoon verder te zetten na de 
kerstvakantie!! 
Nog even herhalen: 
-    15-17 februari 2008 :  even is niet enkel de zondag 
blauw, maar is het volledige weekend blauwer dan blauw 
water in een viskom, blauwer dan een blauw kleurpotlood, 
blauwer dan de megacoole blauwe keti – t-shirt, blauwer 
dan je ooit had kunnen denken! Kort gezegd: ketiweek-
end! 
-   18-20 april 2008 : leer je blauwe medemensen kennen 
op ketigewestweekend! 
Vakantietip: ooit al eens van het ketilied gehoord? Bekijk 
het nu op: 
http://www.chiro.be/lied.php?aid=10&lid=72 
Bie, bo, keti blauw. 
En we zoeken nieuwe wegen, 
houden niet van lauw. 
't Is ofwel zon ofwel regen. 
Bie, bo, keti go. 
Nee no niemand houdt ons tegen, 
do you keti know 
hoe we, wie we echt zijn? 
Geniet van de vakantie en onthou.…  

AAAAll we need is 

ketiketiketiketi 

Yeeps guys n girls, 
  
Veel hebben we eigenlijk niet te zeggen wi. Er staat na-
tuurlijk nog vanalles op het programma ( aspi weekend, 
aspi gewestweekend, en vele andere sjieke dingen of-
course ). Meer over al dit leuks volgt later. Vergeet ook 
niet dat we op 23 december gaan helpen bij het koor, dit 
zal van rond 21u tot rond 24u zijn, leve de aspikas!! 
Twas machtig dat jullie allemaal mee waren op 2 daag-
se, houden zo!! 
  
Jullie leuke leiding: Pongedeemus, Hannedeemus en 
Ghideemus! 

Aspi’s 
Beste ouders van onze lieve leden 
 
Het jaar 2007 is nog niet helemaal afgelopen 
of we denken al aan het nieuwe jaar, 2008! 
Om 2008 goed in te zetten nodigen wij jullie 
uit op 6 januari 6 januari 6 januari 6 januari om samen met ons glühwein 
of warme chocomelk te drinken. Jullie wor-
den hiervoor verwacht vanaf 17u17u17u17u in onze 
loods (luignestraat). Voor onze leden is er 
dan chiro zoals normaal maar dan tot 17 
uur. 
 
Vriendelijke groeten  
 
de leiding 

Nieuwjaarsreceptie 

Januari is voor vele leiding een enorm drukke periode 
wegens de examens. Wij willen graag de oudleiding be-
danken die er mee voor zorgt dat er toch elke zondag 
chiro kan zijn. 


