
Krabbels 
September oktober



Hoeveel kost het om je kind een fantastisch jaar bij de chiro te laten beleven?
Je betaalt €40 om je kind in te schrijven, maar vanaf het 2de kind betaal je nog

maar €35 (dus het derde kind kost ook maar €35).

Dus bijvoorbeeld:

Familie Peeters heeft 3 kinderen. Jan gaat naar de chiro en de familie betaalt
€40. Het jaar daarop komt zus Lien ook naar de chiro en haar lidgeld bedraagt

dus €35. De familie betaalt dat jaar €75. Het volgende jaar komt Charel ook
naar de chiro en zijn lidgeld bedraagt ook €35. De familie betaalt dat jaar €110.

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

19/10:  Dag & Nacht van   
     de jeugdbeweging
21/10 :  Geen chiro
10/11:   Diamontage
25/11 :  Kristus Koning
02/03:  Pasta avond
06/04:  Quiz
03/05:  Into the wild
01/08 - 14/08: 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 Tineke of Kristel gerust 
aanspreken of contacteren op:

GSM Tineke: +32 486/14.86.61
GSM Kristel: +32 478/73.52.71 
vb@chirodriehoek.be

Blijf in ieder geval niet met uw vraag zitten!



De Leiding

Paars is dit jaar de mooiste kleur 
van Anneleen & Stef. 

De Ribbels krijgen dit jaar leiding van 
deze topploeg. Dit duo is helemaal 
klaar om er een te gek jaar van te 

maken!

Caroline, Karolien & Lore nemen dit 
jaar de mazzels voor hun rekening. 
Met deze ploeg kunnen de mazzels 
zich alleen maar aan een topjaar 

verwachten!

RIBBEL

MAZZEL



Met Jonas & Stephanos mogen de Rakwi’s 
zich verwachten aan suppercoole bosspelen, 

hevige zondagen en ongelofelijk grave 
activiteiten, die de nodige schaafwonden en 

heldenverhalen met zich meebrengen. 
Jullie leiding heeft er al veel zin in!

RAKWI

Dit jaar zal dit duo elke zondag klaar staan 
met een onvergetelijke zondag voor de Tito’s. 
Van een zot stadspel tot chillen in het lokaal, 

met Ruben en Arno kan het allemaal!

TITO



Dit jaar zullen Kato & Tom de Keti’s 
een fantastisch jaar bezorgen. 
Verwacht de gekste spelen, de 

zotste activiteiten en uiteraard een 
onvergetelijk kamp!

Rik en Zwannetje zijn helemaal klaar 
voor dit nieuwe chirojaar! 

De aspiranten kunnen zich maar 
beter goed voorbereiden want dit 

wordt ongetwijfeld het hoogtepunt uit 
hun chiro carrière!

KETI

ASPI



 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23/09 – 14.00u -17.30u 

Vandaag maken we kennis met 

de ribbels en met de leiding. We 

spelen veel leuke spelletjes en 

leren jullie zo beter kennen.  

Vergeet zeker geen vieruurtje. 

 

Zondag 7/10 – 14.00u - 17.30u 

We trekken met alle stoere ribbels 

naar het bos om er een supercool 

bosspel te spelen. Zijn jullie er klaar 

voor? Doe zeker allemaal goede 

schoenen aan en vergeet geen 

regenjas en vieruurtje. 

 

Zondag 14/10 – 14.00u-17.30u 

Een afgekaet been, een bnild 

oog, geen amren,…? Het kan 

aemalall op dzee dag. Om te 

wteen te kmeon wat jilule te 

waecahtn satat kom dan zeekr 

naar de criho en neem een 

vururietje mee. 

 

Zondag 21/10 

Vandaag is het geen chiro want 

de leiding is op leidingsweekend 

☹ Tot volgende week!! 

Zondag 28/10 – 14.00u-

17.30u 

In de disco woooohoooo, 

gaan we dansen 

woooohooooo, gaan we 

zingen, gaan we springen 

gaan we op de tafel 

swingen, in de disco 

wooooohoooo. Trek jullie 

leukste feestoutfit aan, want 

vandaag is het discodag! 

Vergeet ook zeker geen 

vieruurtje. 

 

Zo dit is het voor de eerste 

krabbels, hopelijk zijn jullie er elke 

week bij! Dikke kusjes en knuffels 

van jullie liefste leiding. Xoxoxo 

Stef en Anneleen 

 
 

Zondag 30/09 – 14.00u - 17.30u 

Stratego, monopoly, vier op een 

rij, twister,… Het kan allemaal in 

het groot! We spelen vandaag 

grote gezelschapsspelen. Kom 

zeker naar de chiro en vergeet 

geen vieruurtje. Om 17u zijn de 

ouders welkom op de chiro voor 

een klein infomomentje. 

 

 



 

Startdag

We-
vliegen-

er-
meteen-

in-dag

Leer-de-
leiding-
kennen-

dag

Dierendag

De-grote-
chiro-

quiz-dag

Leidings
weekend

Camouflage-
dag

16/9 

23/9 

30/9 

7/10 

14/10 

21/10 

28/10 

We vliegen er meteen stevig in. We gaan dit jaar niet vaak 

stilzitten en dat laten we de eerste zondag merken. Smeer uw 

beentjes al maar in, want we gaan er tegen aan. Vergeet zeker 

geen 4-uurtje. Chiro van 14u tot 17u30. 

 

Wie-o-wij zijn wij? Onze namen kunnen jullie hopelijk al 

onthouden, maar wat weten jullie nog over ons? Of wat willen 

jullie nog weten over ons? Kom zeker naar de chiro om het op 

een leuke manier te ontdekken. Vergeet jullie 4u niet. Chiro van 

14u tot 17u30. 

 

Enkele dagen geleden was het werelddierendag. Daarom gaan 

wij deze zondag opstap met onze dierenbende. Kom zeker 

verkleed in je favoriete dier en neem een 4-uurtje mee. Het 

wordt een beestige dag. Chiro van 14u tot 17u30. 

 

Nu jullie mazzel zijn en dus al even in de chiro zitten, willen we jullie 

chirokennis wel eens testen. Geen tijd om jullie hersencellen te laten 

rusten in het weekend. We verwachten dat ze op volle toeren 

draaien en jullie als echte chiro-kenners alle vragen kunnen oplossen. 

Om jullie hersenen goed te laten werken, is een 4-uurtje niet 

onbelangrijk. Chiro van 14u tot 17u30. 

 

Dit weekend zijn wij op leidingsweekend om het komende jaar te 

plannen. Vandaag is het dus helaas geen chiro ☹  

Vandaag gaan we naar het bos, doe allemaal kleren aan waarmee je 

je kan camoufleren in het bos. Ben je benieuwd wat we gaan doen, 

kom dan zeker af. Kleine tip: we nemen verf en buizen mee. Vergeet 

ook geen 4-uurtje. Chiro van 14u tot 17u30. 

 

MAZZELS 
 

Wij hebben in ieder geval al super veel zin in het nieuwe jaar! Hopelijk jullie ook! 

Dikke gele kussen xxxx 

Caroline, Lore en Karolien 

 



  

Zondag 30/09 – 14.00u-17.30u 

Meteen tijd voor actie! Smeer jullie 

beentjes maar al in want we spelen 

vandaag highand games. Neem 

zeker je fiets en een vieruurtje mee. 

 

Zondag 23/09 – 14.00u-17.30u 

Vandaag gaan we ervoor zorgen dat 

we elke week in een supervet lokaal 

kunnen zitten. We gaan ons lokaal 

pimpen!! Al wie thuis nog restjes 

verf of leuke versiering heeft liggen, 

mag dit meenemen. Vergeet ook 

zeker geen vieruurtje. 



 

  

Zondag 7/10 – 14.00u-17.30u 

Wie zijn de allersterkste, de allerbeste, de 

allercoolste, de allerslimste,…. ?? Is het de leiding? 

Of nee het zijn waarschijnlijk de rakwi’s. We 

spelen 2 tegen allen. Kom zeker naar de chiro en 

versla de leiding. Neem zeker een vieruurtje mee. 

 

Zondag 14/10 – 14.00u-17.30u 

LINKS, RECHTS, LINKS, RECHTS, LINKS, 

RECHTS, GEEF ACHT, SCHIJT IN U 

BROEK MET VOLLE KRACHT! Vandaag 

is het paradag. Neem allemaal jullie 

fiets en een vieruurtje mee. 

 



 Zondag 21/10 – 14.00-17.30u 

Vandaag is het geen chiro, want de 

leiding is op weekend om te 

vergaderen  

 

Zondag 28/10 – 14.00-17.30u 

Als afsluiter voor deze krabbels, 

trekken we naar het bos om stratego 

te spelen. Neem dus zeker jullie fiets 

en een vieruurtje mee. 

 

Zo dit is het voor de eerste krabbels. Wij hebben er al superveel zin in en jullie 

ongetwijfeld ook. We maken er een topjaar van. Yuuuuuuu Jonas en Beire 

 



	
	
	
	
	
	

Tito’s	
Zondag 23/09 14-18u:

Vandaag is het met 
vertrouwen op elkaar

(anders pijntjes)

Zondag 30/09 14-18u:

Laat die kunstenaars maar in jullie 
boven komen. we gaan het lokaal 
pimpen. probeer wat posters en/of 
muurverf mee te nemen

Zondag 28/10 14-18u:

War Of Den Dreihoek!!!

het is met paintball dus 
allen aanwezig

Zondag 14/10 14-18u:

Verassingszondag

Zondag 21/10:

Met grote spijt in ons hart  
moeten wij jullie mededelen dat 
wij op leidingsweekend zijn dus 
hellaas geen chiro!!!! 

Zondag 07/10 14-18u:

Het schooltje is al eventjes 
terug bezig, dus we gaan 
ontstressen

Wij hebben er al super veel zin in, 

Jullie natuurlijk ook. Dus bereid 

jullie maar voor op een schitterend 

jaar!!!!!  Xxx Ruben en Arno 



Keti’s 
                           AKA DE LEUKSTE 

 
 

23 september: We 

doen nog eens een old-

school Chiro met goeie 

hevige spelen! 

30 september: We 

gaan naart stad! 

Neem zeker een centje 

voor de bus of 

buzzypas mee. 

6 oktober: 

Avondchiro ☺  

We spreken om 18u30 

af om samen te eten 

en het eindigt om 22u! 

14 oktober:  

Vandaag gaan jullie in 

jullie groepje, zelf 

leiding geven! Meer 

info volgt. 

 

21 oktober:  

Vandaag is het geen 

Chiro want wij zijn op 

leidingsweekend! 
28 oktober:  

Omdat het bijna 

Halloween is, gaan we 

er een griezelige 

zondag van maken! 
 

 

 

Wij hebben er al kei veel zin in 

en gaan er samen met jullie een 

knaljaar van maken! 

XOXO Katom 



 

 

 

23 sept - fire in the hole  

15de vlottentocht schoten - 30 sept 

6 oktober- ce soir nous manger (UUR VOLGT) 

wa ist me  -14 oktober 

21 capture the flag  

xtreme gezelschap spelen -28 oktober 

DIT IS NE HOROSCOOP 
M aagd: 
Deze maand zullen uw 
punten op gene hol 
trekken ma gene 
stress, de sterren 
zeggen da gij uw ster 
zult zien. 
 

Weegschaal: 
Deze maand zult ge ne 
moment ondervinden 
da ge er genoeg van 
zult hebben. Met spijt 
moet ik u melden da 
deze maand gewoon 
zal sucken voor u. 

Schorpioen: 
Ja kijk ge zijt al een heel 
jaar goed bezig en nu 
word jij beloond. 
Verwacht coole 
feestjes, traktaties en 
een grote taart. 

 


