Krabbel
MEi - juni

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!
VR 4 MEI
WO 9 MEI
ZO 1 JULI

Into the Wild (PARTY)
Keticafé
Aspifrituur

WO 1 AUGUSTUS TEM VR 3 AUGUSTUS
Voorkamp (Inschrijven kan al!)
VR 3 AUGUSTUS TEM MA 13 AUGUSTUS
Chirokamp

Lieve chiro-vrienden,
Op zondag 13 mei 2018 organiseert gewest ZIP het jaarlijkse ZIP-moment! We trekken samen onze
moonboots aan en trekken naar de ruimte. Op deze dag komen honderden chiroleden en -leiding uit
de 19 chiro’s van Brasschaat, Ekeren-Donk, Merksem, Schoten en Sint-Job samen om een heerlijk
speelse namiddag te beleven.
Wat?

Een spelnamiddag voor alle chiroleden en hun leiding.

Waar?

In Hof de Bist, Ekeren. Wij voorzien een kiss-and-ride zone, maar houden
nog meer van fietsers!

Wanneer?

Om 13.30u beginnen we met een startshow, om 14u start de strijd om het
grootste zonnestelsel los. Om 17u is het einde van de dag voorzien met
een korte slotshow waarop iedereen welkom is. We tonen dan wat we
allemaal deden deze namiddag, zingen samen uit volle borst en bekijken
het einde van het spannende toneel. Rond 17.30u kan iedereen weer
naar huis vertrekken.

Hoe geraken we daar?

Tito’s, Keti’s en Aspiranten verzamelen om 12u45 op de chiro met onze
fiets (vergeet geen slot!) om samen naar Ekeren te fietsen.
Ribbels, Mazzels en Rakwi’s ontvangen nog een email in verband met de
carpool. Hou uw mail in de gaten!

Wat breng je mee?

€ 1 en eventueel nog een flesje water. Voor een feestelijk vieruurtje wordt
gezorgd!

Waarom?

Omdat samen spelen met allemaal chiromensen hét leukste is wat er
bestaat! Wij amuseren ons deze middag te pletter! ☺

Ook onze chiro zal aanwezig zijn op het ZIP-moment. De chiro-activiteit zal dus voor een keer niet
gewoon op ons terrein doorgaan. Hopelijk komen jullie met velen mee naar Ekeren, zo kunnen we
laten zien dat onze chiro écht leeft! Wij kijken er al enorm naar uit.
NIEUW! Dit jaar organiseren enkele bereidwillige VB’s een gezellig oudercafé tijdens het ZIPmoment.
Heb je als mama of papa geen zin om weer naar huis te fietsen tussen het
afzetten en ophalen van je kroost? Babbel je graag wat bij met oude bekenden
uit jouw chiroleven? Kan je wel een dorstlesser gebruiken? Iedereen is welkom
op ons oudercafé voor een drankje aan democratische chiro-prijzen!
Tot binnenkort!
Chirogroeten van de leiding

VERJAARDAGEN
5 mei
9 mei
10 mei
13 mei
13 mei
13 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
23 mei
25 mei
25 mei
30 mei
3 juni
5 juni
5 juni
8 juni
9 juni
9 juni
10 juni

Matteo Brunson
Kato Entwistle
Mauro Hopmann
Lize De Cuyper
Maurice Maier
Fien Stas
Eva Caluwe
Sam Brees
Charlotte Bosman
Biko Van Hoof
Jonas Caluwe
Sophie Barbaix
Jarne Slembrouck
Noortje De Kimpe
Brent Janssens
Lars Verster
Myrthe Van Der Sande
Mattias Zewts
Ilja Pacquee
Yasper Van Ginkel
Tyben De With

15 juni
15 juni
17 juni
18 juni
20 juni
20 juni
21 juni
24 juni
29 juni
30 juni

Matthias Ramaekers
Lily Verboven
Alexander De Coster
Wannes De Graef
Arthur Van Hove
Jozefien Wouters
Lotte Abbeloos
Seppe Bruyninckx
Arne Van Dijck
Anders Herrewijn

Allerliefste ribbels,
Dit is onze allerlaatste
krabbel samen.
Wat een superleuk jaar
hebben we er samen al op
zitten!
We vliegen er nog 2 maanden
kei hard in!!

20-05 Cowboys en indianen! 14u17u30
Kom zeker verkleed als een stoere
cowboy of een coole indiaan!

06-05 KAMPDAG! 14u-17u30
Benieuwd naar het kampthema?
ZEKER KOMEN!
13-05 ZIP MOMENT! Uren volgen
Spelen met alle chiro’s van de buurt!
Hou de mail in de gaten.
25-05 DISCOZWEMMEN! 18u30-21u
Mailtje met meer info volgt nog!

10-06 WATERSPELEN! 14u-17u30
“Hallo, weerman? Wij zouden graag
de zon alvast bestellen. Dankuwel!”
03-06 VERRASSINGG ZONDER
SCHOENEN! 14u-17u30
Benieuwd? Dan moet je zeker
komen! Schoenen zijn optioneel.
01-07 EXTRA EDITIE! 16u-18u
Massaspelen + mogelijkheid tot
genieten van overheerlijke frietjes
van onze aspiranten! Dat wil je niet
missen!

17-06 DAGEN VOL KLEUR! 14u17u30
Elke ribbel is zowiso een kunstwerk,
maar vandaag doen we een beetje
extra! Kleren zullen vuil worden!

Voor de allerlaatste keer kusjes van
jullie lievelingsleiding!
Stephanos, Lore en Irini

24-06 KINDERBOERDERIJ! 14u17u30
We gaan op de lappen! Neem
allemaal €3 mee voor een lekkere
verrassing!

JAN - FEB 2018

MAZZEL NIEUWS
ZONDAG 6 MEI
KAMPDAG 14H - 17:30H

Kunnen jullie niet wachten tot
wanneer we op kamp vertrekken?
Wij ook niet! wees er zeker bij en
kom als eerste het kampthema
voor dit jaar te weten.

ZONDAG 3 JUNI
WATERSPELEN 14H-17:30H

Speciaal voor deze zondag hebben wij heel
mooi weer besteld voor jullie. Doe zeker kleren
aan die nat mogen worden!

ZONDAG 10 JUNI
PAINTBAL 14H-17:30H

Vandaag trekken we naar het bos voor
een dus trek zeker stevige schoenen
aan!

ZONDAG 17 JUNI
ZWEMMEN 9H-12H

ZONDAG 13 MEI
ZIP MOMENT

Het is weer tijd voor het ZIP
moment! Meer info volgt via mail.

ZONDAG 20 MEI
WIELTJESDAG 14H - 17:30H

Vandaag loopt alles op wieltjes,
neem zeker een ﬁets, skateboard,
step of iets anders met wieltjes
mee!

Om even te kunnen afkoelen gaan we even een
plonske doen in het zwembad!
We spreken af om 9H aan het zwembad, en jullie
mogen terug worden opgehaald om 12H.
Mee te nemen: Zwemgerief en 4 euro

ZONDAG 24 JUNI
VERRASSINGSZONDAG 14H-17:30H

wat we vandaag gaan doen is een verassing. Kom zeker af
om te ontdekken wat we vandaag weer gaan doen!

ZONDAG 1 JULI

AFSLUITMOMENT + ASPI FRITUUR 16H-18H

Het is alweer de laatste zondag van het jaar, na vandaag zien
we elkaar terug op kamp!
Nadien kan je ook nog frietjes blijven eten op de aspi frituur

GROETJES, JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING xoxo
ARNO

ZONDAG 27 MEI
LEVENSWEG 14H - 17:30H

KATO

MAIKEL

VG

RAKWI’S
ZONDAG 6 MEI:

14uur – 17.30 uur
KAMPDAG
Willen jullie het
kampthema ook zo graag
weten!?

ZONDAG 20 MEI:
ZONDAG 13 MEI:

Uren staan in
krabbels!

14uur – 17.30 uur
WATERSPELEN

ZIP MOMENT

ZONDAG 10 JUNI:
VRIJDAG 25 MEI:

ZONDAG 3 JUNI:

19uur – 22 uur

14uur – 17.30 uur

14uur – 17.30 uur

DISCOZWEMMEN!!

Beerschot

MASTERMIND

Neem €7 mee en vergeet

fanclub dag

Kom met de fiets!

je zwemkleding niet!

ZONDAG 17 JUNI:
10uur – 13uur

OCHTENDCHIRO

#oeiwatdoenwenu

ZONDAG 24 JUNI:
14uur – 17.30 uur

#Geenputtiindeklas
Rik, Ruben en Gitte!!

16uur – 18uur

TOT AAN DE STERREN

MASSASPELEN

EN DAAR VOORBIJ

+

…

#ImportantReminders

ZONDAG 1 JULI:

ASPIFRITUUR

Tito’s
6/05:
Kampdag, kom
vandaag het
kampthema te
weten!

13/05:
Zip moment,
info staat in de
krabbel

20/05:
Dorp zoektocht,
kom zeker met de
fiets

27/05:

14u tot 18u

Wafelen bak,
geld inzamelen
14u tot 18:30u

1/06 tot 2/06:
Tito weekendje,
verdere info volgt
nog
vrijdag 19:30 tot
zaterdag 21:00

10/06:
Ochtendchiro, kom
jullie examenstress
maar afreageren
10u tot 13u

17/06:
Tis iet met water
zondag, breng
allemaal je
zwemgerief mee
14u tot 18u
24/06:
We gaan ergens
naartoe, kom zeker
met de fiets
14u tot 18u

01/07:
Het is de laatste zondag
☹,massaspelen +
aspifrituur
16u tot 18u

XOXO Jullie leiding

KETI’S
605 KAMPDAG
14u-17u30

Vandaag komen we alles te weten
over ons mega geweldig kamp!

905 KETI CAFE
21u-03u00

Vergeet zeker niet al je vrienden en
familie uit te nodigen.

13
05

ZIPMOMENT
?

Meer info vooraan in de krabbel!

18
05

AVONDCHIRO
18u30 -22u

Geen uitleg nodig....

27
05

KETICARWASH
14u-18u

Kleine wasjes, grote wasjes stop ze
in het... wasmachien.

10
06

DE MOL

205 ZIPTOERNOOI
?

We nemen het samen met de aspi’s
en leiding op tegen andere chiro’s.
Meer informatie volgt nog!

14u-18U

Wie is de mol? Wie ontmaskerd de
mol en wint al het prijsgeld?

17
06

EXAMENCHIRO
18u30 -22u

Geen uitleg nodig....

24
06

AFSLUITING
14u-18U

ONS MEGA BANGELIJK
AFSLUITMOMENT!
Vandaag sluiten we dit jaar in
schoonheid af.

01
06

MASSASPELEN
16u-18u

Vandaag spelen we met heel de
chiro nog eens massa spelen!
Achteraf kan je nog gezellig een
frietje eten op de aspifrituur.

Aspiranten
MEI - JUNI

6MEI
14U- 17U30
Kampdag !
Vandaag krijg je al een
proevertje van het Kamp.
Dit wil je niet missen!
ps: Vandaag kom ke ook het
kampthema te weten.

20 MEI
14U - 16U
Eerst BBQ'en we gezellig
samen. Hierna spelen we nog
een paar spelletjes.
ps: Breng allemaal jullie eigen

13 MEI
12U40-18U
Zipmoment!
Vandaag gaan we laten zien wie
de beste chiro is.
We spreken om 12U40 af op de
chiro.
ps: Neem zeker je fiets en een
euro mee.

27 MEI
14U - 18U
Temptation in the woods!
Vandaag gaan we zien wie van
jullie Tim is en wie Deborah.

vleesje mee. (Wij voorzien wat
groentjes)

10 JUNI
14U- 18U
Verrassingszondag !

ZATERDAG 16
JUNI
Mega Bounce!
Vandaag gaan we naar
MegaBounce.
We zullen nog bespreken welke
moment het beste uitkomt.

Aspiranten
MEI - JUNI

VRIJDAG 22
JUNI
19U- 22U30
Eerst BBQ'en we gezellig
samen. Hierna spelen we nog
een paar spelletjes.
ps: Breng allemaal jullie eigen
vleesje mee. (Wij voorzien wat

1 JUNI
12U
Aspifrituur
We spreken om 12uur af op de
chiro zodat we de meest
winstgevende aspifrituur ooit
kunnen organiseren;

groentjes)

Groetjes van jullie leidsters
xxx

