Krabbels Nov/Dec

Lidgeld
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.

Belangrijke data
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

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!

Verjaardagen
09/11
12/11
13/11
16/11
18/11
19/11
20/11
26/11

Amilia El Mahjoub
Noor Haagdorens
Sari De Cuyper
Jarne De Voght
Ewan Delagaye
Lander Kelderman
Flore Mathyssen
Milane Rubbens

02/12
03/12
08/12
18/12
20/12
22/12
27/12
27/12
28/12
30/12

Jari Debie
Hawa Ngallane
Emilie Van Hove
Wannes Haagdorens
Ibe Monsieurs
Jante Wellens
Noa Genbrugge
Kaat Van De Putten
Annelies Van Gassen
Janne De Jagere

DIAMONTAGE
Foto’s Oedelem

Foto’s St-Vith

Foto’s retie

ZATERDAG 18 NOVEMBER

DOORS: 19u30

14u0017u30
Slaapzakdag
Neem zeker je slaapzak mee! (Indien
je deze nog niet hebt, mail
ribbels@chirodriehoek.be)

RIBBELS

12/11

14u0017u30

Bosspel

5/11

14u0017u30
Wereldreis

19/11

Christus koning
Kom en speel
met kindjes van
alle chiro's
Vergeet zeker geen vieruurtje en warme kledij! We
spelen ook met kouder weer
heel graag buiten!

Ribbelkerstfeest
Neem een pakje
mee (waarde
max €3

10/12

Prettige feestdagen
van jullie favoriete
leiding en tot volgend
jaar! Veel paarse
kusjes! Lore,
Stephanos en Irini

Wow, China, Amerika
en Australië op 1 dag?
Kom dat zien!

uren
volgen
nog

26/11

uren
volgen
nog

Kleed je lekker
warm aan!

Sinterklaas

3/12

Is iedereen wel
braaf geweest? ;)

14u0017u30
GEEN CHIRO

Geen chiro

17/12

WEL
KERSTMARKT

31/12

Geen chiro

24/12

SEPT - OKT 2017

MAZZEL NIEUWS
ZONDAG 5 NOV

ZONDAG 26 NOV

Ra ra ra, wat we vandaag gaan doen
is voor jullie een grote verrassing!
Wil je weten wat we gaan doen? Dan
moet je zeker komen.
Wij kunnen wel al verklappen dat we
er al veel goesting in heben!

Kristus koning is elk jaar de grootste feestdag voor elke
chiro. Wees er dus zeker bij om dit samen met ons te vieren.

VERRASSINGSZONDAG 14H-17:30H

KRISTUS KONING, VERDERE INFO VOLGT NOG

ZONDAG 3 DEC
SINTERKLAAS 09H - 12H

Vandaag komt de grote heilige man
samen met zijn pieten langs bij ons op
de chiro om zijn verjaardag samen met
ons te vieren. Hopelijk zijn jullie dit
jaar heel braaf geweest!

ZATERDAG 9 DEC
KERSTFEESTJE 18-20H

ZONDAG 12 NOV
HET GROTE BOSSPEL 14H-17:30H

Vandaag gaan we op avontuur in
het grote bos. Vergeet zeker geen
stevige schoenen en een goed
humeur mee te nemen!

Omdat het dit weekend de laatste keer voor kerstmis
chiro is houden wij nog een kerstfeestje.
Neem allemaal een cadeautje van maximum 4€ mee
om onder onze kerstboom te leggen.

ZONDAG 17 DEC
GEEN CHIRO

Omdat de leiding is dit weekend allemaal op de kerstmarkt
aanwezig is is het vandaag geen chiro. Je mag natuurlijk
altijd afkomen om de kerstsfeer op te snuiven!

ZONDAG 24 DEC & 1 JAN
GEEN CHIRO

Met kerstmis en nieuwjaar hebben we het allemaal
veel te druk met familiefeesten en is het dus geen
chiro. Prettige feesten en tot volgend jaar!

ZONDAG 18 NOV

BINNEN DE MINUUT 14H - 17:30H

Wij zijn heel beniewd naar wat
jullie allemaal kunnen doen
binnen één minuut. Vandaag gaan
we jullie skills dus uitgebreid op
de proef stellen.

PRETTIGE FEESTDAGEN! xoxo
ARNO

KATO

MAIKEL

VG

RAKWI’S

5/11/2017
We spelen Risk
vandaag!!!

Tito’s

14u tot 18u

12/11/2017
Kip en ei dag!
14u tot 18u
19/11/2017
Are you the one?
14u tot 18u

26/11/2017
Kristus Koning, Blaaah
2/12/2017

Uren volgen nog…

Vandaag komt
de Heilige Sint
op bezoek
19u tot 22u

10/12/2017
We gaan bowlen!
15u tot 18u

17/12/2017
Kom allemaal lekkere
soep eten op de
kerstmarkt.
24/12/2017
Geen chiro, Kerstmis

31/12/2017
Geen chiro…
Happy New
Year!!

Kusjes van
jullie Tito
leiding xxx

HET GROTE
SPEELBOEK
Zondag 5 november: 14u-18u
Verbindt de fiets met het fort

Zondag 12 november: 14u- 18u
Gabberdag
Kom verkleed als

+
-T, +B

-E

Zondag 19 november: 14u-18u
Vandaag verkopen we:

Zondag 26 november:
meer info volgt nog!

Z-

+
-Jezus

Zaterdag 2 december: 19u-22u
Zoek de 7 verschillen!

Zaterdag 9 december:19u30-23u
Vul het woord aan!
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Zondag 17 december:
Wij gaan wijn rondbrengen.
Tussen het leren door mogen
jullie ons komen helpen!

Zondag 24 december:
Het is kerstmis, geen chiro!
Verbindt de juiste dingen met elkaar

Zondag 31 december:
We moeten allemaal het nieuwe jaar vieren,
dus jammer genoeg geen chiro.

Prettig nieuwjaar en vrolijk kerstfeest, XOXO Karen en Sam!

Aspiranten
Za 2/12 – 19u tot
22u
Sinterklaas !
#kwadootjes?

Za 18/11
Diamontage
duus kraspi’s
verkopen !
#Wewordenrijk

Kerstfeestje in de
kerstvakantie !
Datum komt nog !
#Party

Zo 5/11 – 14u tot 18u
Vandaag mogen jullie
spelletjes maken voor ons.
#leidingsvorming

Zo 12/11 – 14u tot 18u
De slimste Aspi !
#Ofminstdomme

Zo 17/12, Zo 24/12 en 31/12

Jammer genoeg geen chiro.
#Kertsmarkt #Kerstavond #oudjaar

Zo 26/11 – Uren
volgen nog
Kristus Koning
#Eidenbethanie

Zo 10/12 –
10u tot 12u30
Brunch
#fokdeblok

Zo 19/11 14u18u
Dropping !
#trekuplan

