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Hoeveel kost het om je kind een fantastisch jaar bij de chiro te laten beleven?
Je betaalt €30 om je kind in te schrijven, maar vanaf het 2de kind betaal je nog

maar €25 (dus het derde kind kost ook maar €25).

Dus bijvoorbeeld:

Familie Peeters heeft 3 kinderen. Jan gaat naar de chiro en de familie betaalt
€30. Het jaar daarop komt zus Lien ook naar de chiro en haar lidgeld bedraagt

dus €25. De familie betaalt dat jaar €55. Het volgende jaar komt Charel ook
naar de chiro en zijn lidgeld bedraagt ook €25. De familie betaalt dat jaar €80.

Vanaf dat je 6 jaar bent of in het eerste leerjaar zit, mag je naar de chiro
komen, en als je de eerste zondag nog niet ingeschreven bent, neem je die dag

€5 mee, zodat je al zeker verzekerd bent. Als je daarna het lidgeld betaalt
wordt die €5 van je lidgeld afgetrokken, zodat je niet dubbel betaalt.

Het lidgeld mag je storten op rekeningnummer: BE69 7895 3661 0078 

Wil je nog wat meer informatie? 
Bel gerust iemand van de leiding op of neem contact op met de VeeBee’s.

Wil je liever informatie krijgen per mail, stel gerust de nodige vragen via info@chirodrie-
hoek.be.

Lidgeld



Belangrijke data
08/10: Geen chiro
20/10: Dag & nacht van de  
    jeugdbeweging
18/11:  Diamontage
26/11:  Christus koning
16/12:  Kerstmarkt
17/12:  Kerstmarkt
02/02: Jeneveravond
10/03: Pasta avond
21/04: Quiz
03/08 - 13/08: Bivak



Verjaardagen

03/09 Xanne Claessens
05/09 Jaan Kenis
09/09 Lotte Graf
13/09 Gitte Foulon
14/09 Seppe Stas
15/09 Gitte Abbeloos
15/09 Tobe Van Der Sande
20/09 Fiene Janssens
23/09 Lore De Vet
24/09 Fobe Wuyts
25/09 Ramon Verhagen
26/09 Louis Van Linden
29/09 Tars Monsieurs

02/10 Arne Smets
04/10 Artemis Tzounou
05/10 Yinte Staepels
09/10 Karen Caluwé
11/10 Arkadiy Laryn
14/10 Thijs De Cuyper
14/10 Ruben Callens
14/10 Oscar Bartholomeeusen
16/10 Lieke Foulon
17/10  Mathis Heens
17/10 Maikel Jacobs
19/10 Basil Proios
24/10 Niels Foulon
24/10 Rik Geboers
27/10  Cille Verellen



VeeBee’s
VeeBee, wa’s da?
Wel, VeeBee is de afkorting van volwassen begeleiding.
Concreet wil dit zeggen dat de VeeBee’s de leiding een steuntje in 
de rug geven. 
Bij hen kan de leiding steeds terecht voor een 
probleempje of een gezellige babbel.
Maar bij onze VeeBee’s kunnen ook de ouders van onze leden een 
luisterend oor vinden.
Dus zit je met een vraag of wil je gewoon iets zeggen, maar je 
weet niet waar je moet zijn... dan kan je Annelies of Jiri gerust 
aanspreken of contacteren op:

GSM Jiri: +32478500045
GSM Annelies: +32473999106
vb@chirodriehoek.be

Blijf in ieder geval niet met uw vraag zitten!



De leiding

Paars is dit jaar de mooiste kleur voor Irini, Lore en Stephanos. 
De Ribbels krijgen dit jaar leiding van deze topploeg. Met 2 zo’n 

lieve en zorgzame leidsters staat het vast dat de Ribbels in 
goede handen zijn. Knotsgekke Stephanos a.k.a. “Beire” zal 

voor de nodige mopjes en fratskes zorgen.
Zo zijn de Ribbels zeker van een beire goed jaar!

Met trots presenteren we de Mazzelleiding aan jullie. Na een jaar bij de 
Keti’s hadden Kato en Tom nog geen genoeg van elkaar gekregen, dus dit 
jaar gaan ze samen voor de Mazzels. Ze worden versterkt door 2 nieuwe 

leiders, Arno en Michael. Deze jongens beginnen vol leuke ideeën en 
enthousiasme aan hun leidingscarrière. Gelukkig kan Kato haar vrouwtje 

staan tussen al dit mannelijk schoon!
Met een te gekke leidingsploeg als deze kunnen de mazzels zich alleen 

maar aan een topjaar verwachten



Creatieve Gitte, knotsgekke Rik en energieke Ruben zijn helemaal 
klaar voor een groen jaar! De Rakwi’s mogen zich verwachten aan 

supercoole bosspelen, hevige zondagen en ongelofelijk grave 
activiteiten, die de nodige schaafwonden en heldenverhalen met 

zich meebrengen. Dit trio voorziet het allemaal!

Anneleen kon geen afscheid nemen van haar Tito schatjes en 
koos ervoor om ook dit jaar Tito leidster te worden. Ze wordt 

versterkt door Anders en Caroline. Samen vormen ze een 
superploeg die de Tito’s een onvergetelijk jaar zal bezorgen. 

Van een zot stadsspel tot een chille namiddag in het lokaal... met 
Anneleen, Caroline en Anders kan het allemaal! 

Rode sokken aan en gaan!



Dit jaar nemen Sam & Karen de Keti’s voor hun rekening. 
Dit fantastische duo zit vol leuke ideeën en zullen activiteiten voorzien 
waar de Keti’s alleen maar van kunnen dromen. Creatief en supercool, 

hevig en chill, knotsgek en megagraaf. Ze kunnen het allemaal!
Bovendien krijgen de Keti’s niet enkel nieuwe leiding, maar ook 

nieuwe vrienden. Topleiding, topploeg, topjaar!

De aspiranten kunnen zich maar beter voorbereiden, want ze 
weten niet wat hen te wachten staat! 

Na een jaartje samen bij de Ribbels zijn Artemis en Sarie helemaal 
op elkaar ingespeeld. ze bruisen van de ideeën en hebben maar 1 

doel: de Aspi’s de tijd van hun leven bezorgen! 
Een jaar vol grave spelen, nieuwe ervaringen en herinneringen 

voor het leven. 



Veel paarse groetjes, Beire, Lore en Irini 

Deze foto van 

            

            

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBBELS 

Zondag 24 september 14u00-17u30 

Kennismaking + ontdekking 

Vandaag leren we elkaar en de chiro 

beter kennen! Zeker komen dus! 

Zondag 1 oktober 14u00-17u30 

Wereld dierendag 

Kom allemaal verkleed als het wilde 

diertje dat je echt bent 😉 

Zondag 8 oktober GEEN CHIRO 

Wij zijn op leidingsweekend om er 

een bangelijk jaar van te maken! 

 

Zondag 15 oktober 14u00-17u30 

Olympische spelen 

Smeer jullie beentjes al maar in, het 

wordt een sportieve dag!  

Vanaf 17u zijn de ouders welkom op 

de chiro voor een beetje extra info! 

Mailtje volgt nog! 

Zondag 22 oktober 14u00-17u30 

Superheldendag 

De wereld is in gevaar en wij hebben 

de allerstoerste ribbels nodig om 

ons te helpen! Kom zeker verkleed! 

VRIJDAG 20 OKTOBER 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Vandaag mag je in je uniform naar 

school! Joepie 

Zondag 29 oktober 14u00-17u30 

Halloweeeeeeeen!  

Kom griezelig verkleed en wie weet 

krijgen jullie wel een lekkere 

beloning!  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://annahcres.wikispaces.com/cartoon+animals


MAZZEL NIEUWS
SEPT - OKT 2017

Het chirojaar is nog maar net gestart 
en wij kijken er heel hard naar uit om 
jullie beter te leren kennen. Wees er 
dus zeker bij!

ZONDAG 24 SEPT
KENNISMAKINGSDAG 14H-17:30H

ZONDAG 1 OKT
HET GROTE BALLENSPEL 14H-17:30H

Vandaag ontdekken we welke 
spelen we allemaal met een bal 
kunnen doen! Wie van jullie kan 
er het beste met een bal spelen?!

LEIDINGSWEEKEND, GEEN CHIRO 

De leidingsploeg is op weekend 
om een bangelijk chirojaar voor te 
bereiden, deze week is er dus 
geen chiro. Maar niet getreurd, 
volgende week zijn we er weer!

ZONDAG 8 OKT

ZONDAG 22 OKT
DE GROTE LOLLIE WEDSTRIJD 14:00H - 17:30H

Wij hopen dat iedereen goed kan 
snoepen want deze zondag zal je je 
buik vol kunnen eten!
(Vergeet jullie tanden niet te poetsen!)

ZONDAG 15 OKT
HIGHLANDGAMES 14H - 17:30H

Trek deze zondag je kilt aan en neem je 
doedelzak mee, wij gaan op bezoek in het 
verre schotland! Welke Mazzel zal met de 
hoofdprijs gaan lopen op de 
higlandgames?

Omdat het bijna Halloween is het 
uitzonderlijk ‘s avonds chiro. Meer info 
volgt binnenkort!

ZATERDAG 28 OKT
HALLOWEEN 18-20H

VEEL GROETJES EN TOT ZONDAG!
ARNO

KATO
MAIKEL

VG

PUZZEL VAN DE WEEK



 

 

  



 

 



TITO’s 
 

                   

 

 

 

 

 

                         

 

  

 

 

                       

 

                      

  

24/09: 14-18u 

Vandaag gaan we naar het fort om 

een mega greif fortspel te spelen. 

Pak zeker nen handdoek en u fiets 

mee 

1/10: 14-18u 

Anders has been killed. 

Oeioeioeioeioei. Kleir.  

8/10: geen chiro 

De leiding is even niet beschikbaar. 

Gelieve een bericht achter te laten 

na de biep. BIEEEEEEEEEEEEPPP 

15/10: 14-18u 

Verrassinsgquiz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22/10: 14-18u 

We gaan naar ’t stad. Kleir.  

28/10: 17-22u 

Halloweennight, tis met eten op de 

chiro. Neem allemaal €3 mee. 

Ghelllllloooooooo 

Byebye 

XOXOXOXOXO 

 



September-oktober

24/09: Lokaal pimpen!
14u tot 18u
Ons lokaal ziet er heel 
lelijk uit! 
Neem dus allemaal verf, d
ecoratie,... mee 
om er een droomlokaal 
van te maken!

1/10: cluedo
14u tot 18u
Vandaag spelen we cluedo! 
Neem zeker jullie fiets en 
jullie speurneuzen
mee! 

15/10: reactietocht
13u30 tot 18u 
Vandaag gaan we een spel spelen 
in Antwerpen! 
Doe jullie gekste, lelijkste, meest 
reactie uitlokkende outfit aan. 
Vergeet geen geld mee te nemen 
voor de bus. 

8/10:
Geen chiro :(

22/10: 
13u tot 18u
Verrassingszondag! Doe goei schoenen aan! 

XOXO Karen en Sam

28/10: halloween!
18u tot 23u 
Het is halloween dus…. 
halloweenfeestje 
op de chiro ofwat? 
Doe jullie engste outfit 
aan en neem jullie 
dansschoenen mee! 
We eten samen!!!! 



	

	

Groetjes�van�jullie�leidsters�
Artemis�en�Sari��

xxx�
�

Aspiranten�
24�september�14u00��20u00��� � � � � � �
Vandaag�verwelkomen�we�jullie�in�onze�sekte.��� � �
One�of�us,�one�of�us,�one�of�us!��
We�blijven�ook�hangen�om�nog�samen�iets�te�eten.��

	
1�oktober�14u00-18u00��

Doel�van�de�dag:�ons�territorium�afbakenen.��
Wat�moet�je�meenemen:�een�oranje�stuk�fruit�of�groenten.�
(Niet�allemaal�ne�wortel�eh)��

	
	

8�okt:�� �
Sorry�jongens,�geen�chiro.�Traantjes�mogen.��
	
	

15�okt�14u00��18u00��
We�gaan�naar�’t�stad!�� �
Dresscode:�gewone�kleren,�geen�uniform!��
Pak�zeker�een�buskaart�of�centjes�mee.�		

			22�oktober�14u00��18u00�
Kasdag�!�Vandaag�gaan�we�onze�kas�spijzen.�
Voor�de�simpele�mensen:�we�gaan�vandaag�

geld�verdienen.��
	

29�oktober�14u00-�18u00��
I�volunteer�as�tribute�!��
Fuut�Fuut�Fuut�Fuut� �

Aspileuze�van�de�maand�

‘Een�echte�aspi�gaat�door�vuur,��

hij�staat�altijd�klaar�voor�een�nieuw�avontuur.’�
	


