Krabbels Jan/Feb

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
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
01/01
02/01
04/01
06/01
07/01
11/01
17/01
20/01
21/01
22/01
23/01

Emily Peeters
Jarne Claessens
Siemen Kelderman
Soﬁe Vervest
Luna Dalving
Wubbe Van Deuren
Niels Heens
Breanna El Mahjoub
Laurens Van Den Bleeken
Irini Tzounou
Wout Smets
02/02
04/02
16/02
23/02
26/02
28/02
29/02

Lutte Van Deuren
Laure Julien
Marie Bartholomeeusen

Tom Van Gansen
Stephanos Proios
Lorine Van Ginkel
Seppe Verbraeken
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Ribbels
Drie Koooningen , drie
koooningen geef mij ne
nieuwen hoed…

5/01
Ben je benieuw wat we
vandaag gaan doen?
Kom dan zeker van 14u
tot 17u30 naar deze
verassinszondag!

14/01

21/01
Voor de verandering
doen we eens een
keertje ’s ochtends chiro
van 10-12u.
Zie maar dat je bent
uitgeslapen, want we
vliegen er in!

Je raad het al, van 19u
tot 21u gaan we zingen,
trek dus zeker je mooiste
koningen outfit aan!

Wij zijn als leiding niet de
grootste schaatstalenten
en kunnen dus wel wat
van jullie leren!
Vandaag gaan we met
heel de chiro schaatsen!
Meer info volgt via mail,
hou deze dus zeker in het
oog. Vergeet zeker geen
handschoenen en
IDkaart.

28/01

4/02
We zijn het beu om heel
de winter te hebben
binnen gezeten! Daarom
trekken we de natuur in!
Chiro van 14-17u30!

11/02
18/2

E-I-N-D-E-L-I-J-K is het
zover, we gaan op
weekend!
Wij hebben maar één
boodschap: zeker
meegaan!!!
Meer info volgt nog!

Kom dat zien, kom at
zien, Circus Ribellino
opent zijn deuren van
14u tot 17u30.
Hang jij graag de clown
uit of ben je een echte
acrobaat? Kom dan zeker
verkleed en wie weet
hebben wij dan wel een
plekje voor jou in ons
circus! T

Een beetje glitter en
glamour kan nooit
kwaad. Vandaag rollen
we de rode loper uit voor
onze BR’s (bekende
ribbels).
We gaan super-de-luxeitems knutselen om onze
chiro om te toveren tot
Hollywood.
Enkel toegang voor wie
op de guestlist staat van
14-17u30.

23-25/02

JAN - FEB 2018

MAZZEL NIEUWS
ZONDAG 7 JAN

ZONDAG 28 JAN

Drie Koningen, Drie Koningen,
Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten, mijn
moeder mag 't niet weten.
Mijn vader heeft het geld al op
de toonbank neergeteld.

Omdat wij weten dat jullie heel veel van verassingen
houden hebben wij speciaal voor jullie deze krabbel ook
weer een verassingszondag voorzien. Yes!

DRIEKONINGEN 14H-17:30H

VERASSINGSZONDAG 14H-17:30H

ZONDAG 4 FEB
BOSSEPEL 2.0 14H-17:30H

Wij gaan vandaag op avontuur naar
het grote bos. Vergeet zeker geen
stevige schoenen, een goed humeur
en een regenjas mee te nemen!

ZATERDAG 11 FEB
BINNEN DE MINUUT 14H-17:30H

ZONDAG 14 JAN

HET GROTE LADDERSPEL 14H-17:30H

Vandaag halen we de grootste
ladder van de chiro boven en
kijken we welke mazzel het hoogste raakt!

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

16 - 18 FEB

MAZZELWEEKEND, MEER INFO VOLGT VIA MAIL

Omdat wij niet kunnen wachten tot het kamp in augustus
gaan wij nu al een weekendje weg. Feest dus!
Hou zeker jullie mail in de gaten voor meer info.

ZONDAG 25 FEB
VERTROUWENSSPELEN 14H-17:30H

Lorem ipsum

ZONDAG 21 JAN

SCHAATSEN, MEER INFO VOLGT

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

Omdat wij als mazzels elkaar moeten kunnen vertrouwen gaan we jullie vandaag op de proef stellen.
Zeker komen dus!

GROETJES, JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING xoxo
ARNO
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MAIKEL
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Rakwi’s
7/01

Verrassingszondag

14.00-17.30u

12/01
onesie!!

21/01

19.00-21.30 uur Avond-Chiro Kom in pyjama of

Schaatsen verdere info volgt nog!!

14.00-17.30u

28/01

Patattendag

14.00-17.30u

04/02

Cluedo
14.00-17.30u

11/02

Stratego in het bos

14.00-17.30u

18/02

Raadseltocht

14.00-17.30u

25/02

Mijn man kan dat

14.00-17.30u

!!!RAKWI WEEKEND!!!
27-29 APRIL

Tito’s
7/1

11/2

17/2

Highland games

Are you the one?

Wafelen bak

14u tot 18u

14u tot 18u

15u tot 18u

14/1

4/2

Mijn man/vrouw kan
dat

Alternatieve
sportdag

14u tot 18u

14u tot 18u

21/1

26/1

25/2

Schaatsen

Vuurkorf

Fatter games

Uren volgen nog

19u tot 22u

14u tot 18u

18/2
Wafelen bak
16u tot 19u

Groetjes jullie tito
leiding

Zaterdag 6 januari | 20u-23u
Avondchiro

Wij hebben veel examenstress, dus
vanavond mogen jullie ons is goed
in de watten leggen!

Zondag 21 januari
Schaatsen

Het is weer tijd voor het jaarlijkse
op uw gat vallen en er belachelijk
uitzien als je een rondje probeert te
schaatsen.
Meer info volgt!

Zondag 4 februari | 14u-18u
Bowlen
Hekjes niet toegelaten!

Zondag 14 januari | 14u-18u
Verassingzondag

Het is echt een super duper
verassing. Dus zeker komen!

Zondag 28 januari | 14u-18u
Knutselzondag

Vandaag gaan we knutselen voor
de knutselavond. Dus doe
allemaal jullie schilderschorten aan.

Zondag 11 februari | 14u-18u
Dorpspel

Geen uitleg nodig!

Zondag 18 februari | 14u-18u
De slimste mens ter wereld

Tijd om die paar hersencellen nog is
te gebruiken.

Zondag 23-25 februari
Weekend

Meer info komt nog!

Aspiranten
7 januari 14u00  18u00
Back to the roots.

14 januari 14u00-18u00
YOLODAG

21 januari

Aspileuze van de maand

Wij zijn aspiranten en geen
triestige planten.

SCHaatsen. Informatie komt nog.

28 januari 14u00  18u00
We gaan naar ’t bos.

4 februari 14U00- 18u00
Meeloopstage

11 februari 14U00  18U00
Kasdag

18 februari 13u00- 18u00
Vandaag is een dag met een DOEL

25 februari 14U00- 20u00
Knutselen + samen eten

Groetjes van jullie leiding
Artemis en Sari

