MAART-APRIL

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.

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!

Door de jaren heen is De Banier een speciaalzaak voor creatieve knutselaars geworden.
Met een Chirolidkaart krijg je
10% korting op alle knutselmateriaal.

Kleine en grote Chiro
geschenken
voor familie en goede
vrienden!

ment aan Chirokleren.
De Banier voorziet een ruim assorti
resse.
maken naar eigen smaak en inte
Elk Chirolid kan hieruit een keuze

Uitdagend spelmateriaal, originele gezelschapsspelen,
verkleedkleren, circusgerief en tof speelgoed:
daarvoor moet je bij De Banier zijn!

WINKELADRESSEN:

Aalst, Molenstraat 65, 053-70 13 80
Antwerpen, Kipdorp 30, 03-202 24 71
Brugge, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51
Brussel, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31
Gent, Hoefslagstraatje1, 09-233 87 87
Hasselt, Vaartstraat 14, 011-23 14 89
Heist-op-den-Berg, Bergstraat 34, 03-270 04 44
Leuven, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84
Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34, 015-41 02 34
Roeselare, Delaerestraat 16, 051-24 35 11
Sint-Niklaas, Stationsstraat 77, 03-766 07 66
Turnhout, Sint-Antoniusstraat 37, 014-42 15 13

Commerciële dienst & magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout
Tel. 03-270 04 44 • E-mail: debanier@debanier.be • www.debanier.be

Belangrijke data
Neem je agenda er even bij of plak deze pagina
op jouw ijskast op prikbord! Zo mis je zeker
geen van onze bangelijk leuke evenementen.
Bovendien kan je zo ook beginnen aftellen naar
ons superleuke bivak!
ZA 10 MAART
ZA 17 MAART
ZA 21 APRIL
VR 4 MEI
DATUM TBA

Pasta avond
Bieravond (tvv de Aspi’s)
Quiz
Jungle Joy Party
Keticafé

WO 1 AUGUSTUS TEM VR 3 AUGUSTUS
Voorkamp
VR 3 AUGUSTUS TEM MA 13 AUGUSTUS
Chirokamp

VERJAARDAGEN
4 maart
4 maart
6 maart
6 maart
6 maart
7 maart
7 maart
8 maart
12 maart
13 maart
14 maart
17 maart
18 maart
20 maart
28 maart
30 maart

Myrthe De With
Linus Verellen
Louise Suykerbuyck
Louis Van Hove
Elle De Witte
Silke Peeters
Milan Peeters
Diego Garcia
Anneleen Caluwé
Zita Suykerbuyck
Lowie De Rijdt
Vigo Vennemans
Thibeau Harding
Ifke Verbraecken
Nette Theuninck
Ebe Wellens

11 april
22 april
26 april
26 april
28 april

Caroline Meyvis
Sara Currinckx
Fleur Verbraecken
Louise Gowie
Axel De Voght

RIBBELSSS
S
ZONDAG 11/03

ZONDAG 04/03 **14u-17u30**
QUIZ

GEEN CHIRO

Onze buikjes zijn te vol van de pastaavond en wij moeten een dagje met
onze benen in de lucht liggen

Wie is de allerslimste ribbel? Dat
ontdekken we deze zondag! Zeker
komen dus!

SCHRIJF JE SNEL IN!!

ZONDAG 25/03
ZONDAG 18/03 **14u-17u30**

GEEN CHIRO

ASPISTAGE

Wij zijn het op weekend om een
bangelijk kamp te maken!

De aspiranten nemen over voor een
zondag! Plezier gegarandeerd!

ZONDAG 08/04 **14u-17u30**
VOETBALZONDAG
ZONDAG 1/04

Dames en heren, alles vandaag is
VOETBAL! Zeker en vast komen dus!

GEEN CHIRO
Tijd om veel te veel chocolade te
eten met Pasen!

ZONDAG 22/04 **14u-17u30**
ZONDAG 15/04 **14u-17u30**
RIBBELS VS LEIDING
Zijn jullie stoer genoeg om het tegen
ons op te nemen?

LEIDINGSWISSEL
‘Huh, maar das mijn leiding toch
niet?’ Vandaag wel! Kom en ontdek
de gekke andere leiding

ZONDAG 29/04 **14u-17u30**
BLOTEVOETENDAG
Geen schoenen nodig deze zondag!

JAN - FEB 2018

MAZZEL NIEUWS
ZONDAG 4 MAART

ZONDAG 25 FEB

Wij gaan op tocht! Naar waar?
Dat laten we beslissen door onze
dobbelstenen. Kleed jullie zeker
warm aan want het kan deze tijd
van het jaar nog steeds heel koud
zijn!

Wij zijn met de volledige leidingsploeg op
weekend om ervoor te zorgen dat het kamp
weer even geweldig wordt als elk jaar!

DOBBELSTENENTOCHT 14H-17:30H

GEEN CHIRO, BIVAKWEEKEND

ZONDAG 1 APRIL
PASEN, GEEN CHIRO

Wij moeten paaseitjes bij de Bomma
gaan rapen, daarom is het vandaag
geen chiro. Spijtig!

ZATERDAG 7 APRIL
AVONDCHIRO 19H-21H

Jullie vanavond allemaal uitgenodigd in
de enige echte mazzel cinema!

ZATERDAG 10 MAART ZONDAG 15 APRIL
PASTA AVOND
DIERENDAG 14H-17:30H

We gaan vandaag op ontdekking in de dierenwereld!

ZONDAG 22 APRIL
LEIDINGSWISSEL 14H-17:30H

Jullie zullen ons vandaag moeten missen, maar niet
getreurd! Julie krijgen een vervangende leidingsploeg
die (bijna) even geweldig als ons zal zijn.

ZONDAG 29 FEB

ZONDAG 11 MAART
GEEN CHIRO

Vandaag geen chiro, want wij
moeten vpasta van gistren nog
verteren!

ZONDAG 18 MAART
VERASSINGSZONDAG 14H-17:30H

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

MAZZELS <--> LEIDING 14H-17:30H

Vandaag daagt de leiding jullie uit voor een wedstrijd. Als
jullie winnen trakteert de leiding jullie op kamp op een hele
grote verassing!

GROETJES, JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING xoxo
ARNO

KATO

MAIKEL

VG

Rakwi’s
4 MAART
Het is tijd voor het zotste spel van het jaar!! De
wereld moet worden overgenomen, dus RISKeer
samen met ons uw leven!!!!! Kom maar met de
fiets want tis ergens anders te doen.

10 MAART
Amai een pastake gaat er altijd wel in, al een
geluk is het vanavond pasta avond met
hollywoodsterren bij chiro Driehoek (schrijf je
snel in via de facebook pagina). Na de pasta zijn
we wel enorm moe dus jammer GEEN chiro
11 MAART
Geen chiro,
18 MAART
De aspi’s komen tonen
wat ze waard zijn als
leiding => aspistage

25 MAART
GEEN chiro :’(
Want de leiding is jullie awsome
kamp aan het voorbereiden!!

1 April
Pasen dus ook GEEN
chiro

8 APRIL
Levensweg, kom ontdekken wat je in jouw leven te
wachten staat.

15 APRIL
Pfff, ik ben gisteren gevallen en
mijn been zit in de gips….. Ben een
beetje gehandicapt nu, kom
ontdekken welke handicap jij hebt.

22 APRIL
Vandaag krijgen jullie andere leiding, we
gaan jullie missen.
XX

27,28 & 29 April
Tijdens deze 3 dagen organiseren
we ons spetterend Rakwi
weekend. Dit zal doorgaan van
27 april rond half 8 tot 29 april 12
uur. Meer info krijg je zeker nog
in jullie mailbox!!!!

PS: het is altijd chiro van 2 –
17:30 maar dat wisten jullie al
wel zeker 😉
Groetjes jullie leiding

Tito’s
10/03: Pasta avond
04/03:

Het is dus geen
chiro zondag

Knutselen pasta
avond

18/03:
Aspistage

25/03:
01/04:

Geen chiro, jullie leiding
is op weekend om het
kamp voor te bereiden

Geen chiro, we zijn
druk bezig met
paaseieren rapen

08/04:
Vertrouwensspelletjes

15/04:
Superfan

22/04:
Leidingswissel

27/04 tot 29/04
Tito weekend, info
volgt nog

KETI’S
Maart-April
4/03:
Gehandicapte dag! We
spelen spelletjes met
een handicap!

10/03: PASTA AVOND!!
Zondag dus geen chiro ☹
18/03:
Verassingszondag!

25/03:
Jullie leiding is op weekend om het
kamp voor te bereiden, geen chiro
☹

1/04:
Druk bezig met paaseieren te rapen!
Geen chiro

8/04:
Groentendag ! Neem allemaal
1 originele groente mee

15/04:
Hevige spelen!

20/04:
Keticafé! Meer info volgt! Nodig al jullie
vrienden uit!
22/04:
27-29 april:
Wij gaan op weekend, deze
keer voor echt!

Vandaag zullen jullie ons moeten missen!
Het is leidingswissel!

Meer info volgt

Blauwe kusjes Sam en Karen

zo 4 maart
za 10 maart
zo 11 maart
ma 12 - zo 18 maart
za 17 maart
zo 18 maart
zo 25 maart
zo 1 april
zo 8 april
zo 15 april
za 21 april
zo 22 april
zo 29 april

Do it yourself dag
Ijsjes en kraspi's verkopen, en flappen verdienen!
geen chiro
leefweek
Bieravond
Aspistage
Bivakweekend (dus geen chiro)
Pasen (dus geen chiro)
Speciallekesdag
Temptationcluedo
Quiz: hapjes verkopen en flappen verdienen!
Leidingswissel
Dorpsspel @ Park

