
Liefste sloebertjes, 
Zoals sommigen al gemerkt hebben, 
is Riet er een tijdje niet omdat ze op 
stage is naar Guatemala. Daarom 
komt Janne haar vervangen in de 
periode dat ze niet naar de chiro kan 
komen. Verder staan jullie nog een 
hoop leuke dingen te wachten de ko-
mende weken en maanden. Er volgt 
onder andere nog een supertof 
weekend, waarschijnlijk in april, 
meer informatie volgt later nog. Ook 
is er de dag van de jongste en vele 
andere leuke activiteiten en chiro-
zondagen. We hopen dat jullie weer 
allemaal zo veel mogelijk af komen 
naar de chiro. 
 
Vele groetjes, 

Bram & JustineJustineJustineJustine    

& Janne & Maaik& Janne & Maaik& Janne & Maaik& Janne & Maaikeeee 
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Kalender 
17-02: chiro 
24-02: chiro, schaatsen 
28-02: verjaardag Mat-
thias 
29-02: bivakverkenning 
 
01-03: verjaardag Maai-
ke, bivakverkenning 
02-03: GEEN chiro, bi-
vakverkenning 
04-03: verjaardag Han-
nes 
06-03: verjaardag Louis 
07-03: speelclubweek-
end 
08-03: speelclubweek-
end 
09-03: chiro,
speelclubweekend 
16-03: chiro, verjaardag 
Liedewij 
17-03: verjaardag Sabi-
ne 
23-03: GEEN chiro 
26-03: verjaardag Ghis-
laine 
30-03: chiro 
 
02-04: verjaardag An 
06-04: chiro 
07-04: verjaardag Anne-
lies F. 
09-04: verjaardag Riet 
13-04: 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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AANDACHT AANDACHT SPEELCLUBBERS 
Wij hebben 3 belangrijke mededelingen te 
doen: 
- Op 24 februari gaan we schaatsen in Finlan-
dia in Gullegem. Meer informatie hierover 
staat verder in het Wasegje. 
- Op 7, 8 en 9 maart gaan we op weekend 
naar Oudenaarde. Zorg dat je erbij bent, want 
het wordt supertof! Schrijf je zo snel mogelijk 
in bij Hermien (h_mieneke@hotmail.com)! 
Meer informatie vind je op het blaadje dat je 
zondag van de leiding kreeg. 
- Op 20 april is het Dag van de Jongste. Dan 
gaan we naar De Warande in Kortrijk waar we 
samen spelen met speelclubbers uit een hele-
boel andere chiro's. Hierover vertellen we 
meer in een volgend Wasegje. 
  
Je ziet het, ook 2008 wordt een fantastisch 
speelclubjaar! 
  
Vele groetjes, 
  
Annelies, Bram, Annelies, Hermien en Laufeja 

Speelclub 

Beste rakwis, 
Na een paar super sjieke zondagen vol smurfen, opdrachten en 
spelletjes  mogen wij jullie nog iets veel leuker aankondigen: 
Nog meer super zondagen, gaan schaatsen (waar jullie al zoo 
lang op wachten), op weekend gaan waar we jammer  genoeg 
nog geen datum voor hebben, de terugkeer van auke naar ons 
Belgen landje, ketipolis, en nog veel meer. 
Tot zondag in uniform  !! 
Auke van de Filippijnen, Louis van Moeskroen, Elise van Dender-
leeuw  en Hanne van Aalbeke. 



Tag tag tieve tito’s! 
Tier tis tullie toffe teiding teer tet tat textra tito-tieuws! 
 
Tomdat tij tehoord tebben tat ter teel teel tito’s tiet tee-
kunnen top teekend tochten tij taar teen tandere tatum 
ten tonden ter téén: tij taan tet tijn tallen top teekend tan 
tinsdag t25 tot tonderdag t27 taart!!! Teer tuitleg tolgt. 
Topelijk tunnen ter tu teer tito’s tee! 
 
Tenkele teken toor tons teekend, top tondag t16 taart, 
taan tij tan tama ten tapa tpelen. Taal tie tag tullie top ten 
tullie toude tuggy tan tonder tet ttof toor tonze toppenna-
middag. Tit teldt took toor te tongens! 
 
Op t13 tapril torgen tullie ter test toor tat tullie tamer ter 
tiekfijn tuitziet tant tie tag tomt te tamerinspectie top te-
zoek! Terwittig tullie touders took tat ter tie tamiddag tis-
schien tat tolk top tezoek tomt. Tergeet tie tag took tullie 
tiets tiet!  
 
Toedeloe! ToiToiToi! 
Tatti, Tan, Taagje en Tiedewij 

Tito’s Keti’s 
Elaba, 

Na een veel te lange tijd zonder jullie geliefde leiding kun-

nen jullie eindelijk terug met een gerust hart naar de chi-

ro komen.  Jawel, de ketileiding ziet het nog altijd zitten 

om hun leven aan jullie toe te wijden en heeft tijdens hun 

examenperiode ongelooflijk veel inspiratie op gedaan. 

Daarom:  Een blokje reclame! 

Het keti weekend van vrijdag 15 tot  17 februari wordt 

vervangen door het 24 uur spel! (lang leve Jack Bauwer) 

Daarvoor spreken we af op zaterdag 16 februari om 18u 

achter het frietkot. De dag erna zijn jullie ook om 18u ver-

lost van alle spanning en stress die ons spel met zich zal 

meedragen.  Jullie zijn dan verplicht om thuis om 19 uur 

in jullie bed te kruipen en twaalf uur te slapen. Om zo fit 

terug naar die aller-leuke middelbare school te trekken… 

Zorg maar dat we geen klachten horen van de juffrouw of 

de mama! 

Het eigenlijke ketiweekend wordt dus niet afgelast wel 

verplaatst naar een andere datum, we hopen jullie zo 

snel mogelijk te verwittigen. 

Waar we ook zeker reclame voor willen maken is het 

‘ketigewest-weekend’. Om alle andere leuke ketis van 

kortrijk en omstreken beter te leren kennen. En het mag 

gezegd zijn, de ketileiding vanuit het kortrijkse is werke-

lijk ‘de crème de la crème.’ Dus wordt dat een ongelooflij-

ke ervaring met beestige spellekes en het belangrijkste: 

ongelooflijke lekkere ‘boef’ 

Merci voor het lezen, 

 

Groetjes van Tine, Sabine, Hannes en Venne 

Op 24 februari gaan de speelclub, rakwi's en tito’s gaan 
schaatsen. Iedereen die meegaat moet zeker om 14u15 in 
de chiro zijn en €.5 meehebben. Om naar Gullegem te 
gaan hebben wij natuurlijk ouders nodig die zouden willen 
voeren, als je dit wil doen mail dan naar  
hanne_vercaemer@hotmail.com. In deze mail vermeld je 
in welke afdeling je kind zit, hoeveel kinderen er in je auto 
kunnen en ofdat je heen of terug voert. Om 17u30 zouden 
we terugkeren richting Aalbeke. 

Schaatsen 

Wist je dat... 
- Auke voor drie maanden in de Filippijnen logeert? 
- ze daar op stage is als logopediste? 
- ook Riet voor drie maanden aan de andere kant van de 
wereld zit? 
- zij namelijk in Guatemala stage loopt als verpleegkundi-
ge? 
- zowel Auke als Riet terug zijn na de paasvakantie? 
- oudleidster Janne Riet zal vervangen? 
- de sloebers dus tot na de vakantie een nieuwe leidster 
hebben? 

Wist-je-datjes... 


