
Krabbels Nov/Dec



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
10/11:   Diamontage
25/11 :  Kristus Koning
14-16/12: Kerst op den Driehoek
01/02:   Jeneveravoncd
02/03:  Pasta avond
06/04:  Quiz
03/05:  Into the wild

01-14/08:  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!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristus Koning 

Kristus Koning 

Wanneer: 
25 November  

Van 10 uur tot 17 uur 

 

Waar: 
Op onze eigen Chiro. 

Om niet te vergeten:  
Er wordt middag eten en een 4-uurtje voor iedereen voorzien. 

Daarom neem je 2 euro mee naar de Chiro. 

Beste 

Bij deze melden wij jullie dat Kristus Koning zal 

doorgaan op 25 november 2018. Jullie worden 

verwacht op onze eigen Chiro om 10 uur voor een 

activiteit met alle leden samen. Jullie kunnen de Chiro 

terug verlaten om 17 uur(5uur).  

’s Middags kunnen jullie mee aanschuiven aan tafel, 

want er wordt een heerlijke maaltijd voorzien. Voor 

een vieruurtje wordt er ook gezorgd. Wij vragen jullie 

wel om deze zondag 2 euro mee te brengen. 

Met vriendelijke groeten 

De leiding  



Zondag 04/11 – 14.00u-17.30u 

Aangezien Halloween al gepasseerd is en wij nog geen tijd hebben gehad om 

dit samen met jullie te vieren, gaan we dit vandaag doen. Trek allemaal 

jullie engste outfit aan en komen samen met ons spoken op de chiro. Neem ook 

een vieruurtje mee. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11/11 – 14.00u-17.30u 

LINKS, RECHTS, LINKS, RECHTS, 

LINKS, RECHTS, GEEEEEEEEEEEEF 

ACHT!! Vandaag hebben wij alle 

stoere ribbels nodig om ons 

ribbelleger te versterken. Kom 

zeker naar de chiro en neem een 

vieruurtje mee. 

 

 

18/11 – 14.00u-17.30u 

Vandaag wordt een heel hevige zondag. Smeer jullie beentjes maar al in! Kom zeker naar de chiro en 

neem zeker warme kleren en een vieruurtje mee. 

 

02/12 – 16.00u-18.00u 

Sinterklaas kapoentje, leg wat in men schoentje, gooi wat 

in men laarsje, danku Sinterklaasje!! Vandaag komt de Sint 

langs op onze chiro. Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf 

geweest, want dan krijgen jullie zeker een cadeautje. 

 

 

 

 

 



 

09/12 – 14.00u-17.30u 

Stoere ridders en mooie jonkvrouwen helpen jullie ons om de draak te verslaan en de schat 

te vinden? Trek jullie coolste ridderoutfit of mooiste prinsessenkleed maar aan. Neem ook 

zeker een vieruurtje mee. 

16/12 – geen chiro want het is kerstmarkt 

25/11 – 10.00u-17.00u 

Vandaag is het Kristus Koning. Maar dit jaar spelen we een groot spel op onze eigen chiro. ’s 

Middags krijgen jullie eten en jullie krijgen ook een 4-uurtje! 

 

23/12 – 14.00u-17.30u 

Omdat het bijna kerstmis is, willen wij dit met jullie vieren. Vandaag is het ons allerleukste 

ribbelkerstfeestje. Jullie krijgen eten op de chiro, neem hier 3 euro voor mee. Neem ook 

allemaal een cadeautje ter waarde van 5 euro mee dat zowel voor jongens als meisjes leuk 

is, want kerstmis is geen kerstmis zonder cadeautjes. 

 

Zo het zit er alweer op voor deze twee maanden. Hopelijk kunnen jullie er altijd 

bij zijn, want het worden twee superleuke maanden! Geniet van de vakantie en 

tot in januari. Xoxoxo Anneleen, Stef en   de                    Kerstman 



MAZZELS  

4 november 2018 

Joepie! Karolien wordt 19 vandaag! Dat gaan we vieren met een super 
cool Halloween feestje. Kom zondag  maar mee griezelen in je engste 
Halloween kostuum en we maken er samen één groot feest van. Een 
4uurtje is niet nodig, want we gaan zelf onze eigen snacks maken! Wij 
hebben er alvast heel veel zin in. De party start om 14u en is afgelopen 
om 17u30. 

10 november DIAMONTAGE 

11 november 

Hoe sportief zijn jullie? Dit gaan we vandaag testen met onze Chiro 
winterspelen. Warm je spieren al maar vast goed op want die ga je 
zeker nodig hebben. Het startschot wordt gegeven om 14u, de 
medialles worden uitgedeeld om 17u30. Ook een energiereep als 4 
uurtje kan van pas komen.  

18 november 
Vandaag gaan we ons helemaal omtoveren tot echte laboranten. We 
experimenteren er vandaag op los. Vergeet zeker je witte labojas, 

veiligheidsbril en 4 uurtje niet. Chiro van 14u tot 17u30. 

25 november 
Vandaag vieren we Kristus Koning. Dit doen we met heel de chiro 
samen, meer info volgt nog, hou dus zeker de mail in het oog.  

2 december 

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint… Ow wacht zijn jullie wel braaf 
geweest? Kom het zeker ontdekken, de sint komt met zijn grote boek 
langs van 16u tot 18u. (Pas op want ook zwarte piet neemt zijn zak 
mee!) 

9 december 
We brengen de computer en gezelschapspelletjes vandaag tot leven. 
Benieuwd naar levend pacman, levende mikado en nog veel meer, 
zeker komen dan van 14u tot 17u30. Vergeet ook geen 4-uurtje. 

16 december 
Dit weekend staat de kerstmarkt er, helaas dus geen chiro, maar jullie 
kunnen altijd iets komen drinken in de tent, waar jullie favoriete leiding 
de bediening doet.  

21 tot 23 december Tijd voor ons mazzelweekend! Meer info volgt zeker nog via mail! 

30 december 
Vandaag is het geen chiro, geniet van jullie vakantie. Wij zijn ons diner 
voor oudjaar al aan het voorbereiden (of aan het studeren). Prettige 
feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.  

 

In november en december kan het al eens heel koud worden, doe daarom zeker warme kleren aan, 

een muts en handschoenen zijn niet overbodig. Wees ook altijd voorbereid op regenweer. 

Gele groetjes Karo, Carol en Lore 



 

 

                    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 3/11 – 19.30u-

22.00u 

Vandaag gaan we griezelen 

in het bos. We spreken om 

19.30u af bij Beire thuis 

(Heislag 28, Brasschaat). 

Vandaar uit trekken we naar 

het bos. Trek jullie engste 

outfit aan en neem jullie 

fiets, pillamp mee. Na de 

spannende tocht krijgen 

jullie allemaal warme 

chocomelk en kunnen jullie 

terug worden opgehaald bij 

Beire thuis. 

 

Zondag 11/11 – 14.00u-17.30u 

Deze zondag komen jullie te 

weten hoe moeilijk het is om 

een beperking te hebben. Een 

afgehakt been, een Siamese 

tweeling, een blind oog,… Het 

kan allemaal vandaag.  Aan het 

eind van de dag zullen we zien 

wie de beste gehandicapte is. 

 

Zondag 18/11 – 14.00u-17.30u 

Jongens, maak jullie borst maar nat. Meisjes, bereid jullie maar goed voor opeen 

heuse strijd. Vandaag is het jongens tegen meisjes! Wie is het sterkste geslacht? 

De meisjes of de jongens ????? 

 



 

Zondag 25/11 – 10.00u-17.00u 

Kristus Koning. Kom om 10u naar de 

chiro om een groot spel te spelen op 

onze chiro. Jullie krijgen hier ook 

middageten, maar neem zelf wel een 

vieruurtje mee 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                         

 

Zondag 02/12 – 16.00u-18.00u 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…. De rest kende zelf wel. Vandaag 

komt de sint langs, maar aangezien jullie zwijnen zijn, krijgen jullie geen cadeautjes ;)  of 

misschien wel? 

 

Zondag 09/12 – 14.00u-17.30u 

Vandaag gaan we bowlen . Neem 

ieders 10 euro mee voor een spel 

en om iets te drinken. Kegel ze! 
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Zondag 16/12 – geen chiro 

Wij staan op de kerstmarkt dit weekend, dus kom 

zeker langs 

 

Zondag 23/12 – 14.00u-17.30u 

Kerstfeeeeest!!!!! Pak een cadeautje mee van max 5 

euro dat zowel leuk is voor jongens als voor meisjes. 

Snackjes zijn ook altijd welkom 

 



TITOOOO’SSSS 
NOVEMBER 2018 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DON
DER
DAG 

VRIJDAG ZATE
RDA
G 

ZONDAG 

29  30  31  1  2  3  4 Tijd om effe brut te doen!!  

Dus be prepared 😊  

 

Chiro van 2-6 uur 

5  6  7  8  9  10  11 Vandaag scheelt er wel iets met jullie, ben 
je benieuwd wat? Aarzel niet en kom het 
ontdekken. 

Chiro van 2-6 uur 

12  13  14  15  16  17  18 Gezelschapspelen voor groot en klein!  

 

Chiro van 2-6 uur 

19  20  21  22  23  24  25 Christus koning (verdere info volgt) 

26  27  28  29  30 Ook bij ons komt 
de sint! 

 20u-(volgt nog) 

1  2  

3  4  5  6  7  8  9  

DECEMBER 2018 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

26  27  28  29  30  1  2 (vrijdag 30 november avondchiro) 

3  4  5  6  7  8  9 Wij gaan er vanuit dat tito’s heel 
snel zijn, maak u maar klaar voor 
een zondagske binne de minuut. 

Chiro van 2-6 

10  11  12  13  14  15  16 Geen chiro, wel kerstmarkt op den 
dreihoek!! 

17  18  19  20  21  22  23 Cadeautjes dag!!! Iedereen 
neemt een cadeautje mee van 
max 5 euro, deze moet kunnen 
dienen voor een jongen of meisje  

Chiro van 2 tot 6 24  25  26  27  28  29  30 Geen chiro…. 

31  1  2  3  4  5  6  

GROETJES RUBEN && ARNOOOO!!!  



KETI NIEUWS
NOV -DEC 2018

ZONDAG 11 NOV
DOE HET ZELF DAG 14H -18H
Er zijn vandaag een aantal leden die 
in onze schoenen mogen kruipen en 
een hele zondag aan ons leiding 
mogen geven. 
Wij zijn benieuwd naar wat jullie 
voor ons in petto hebben!

SOLDAATJE SPELEN 14H-18H
Vandaag trekken we onze stoute 
schoenen aan en gaan we op 
avontuur in het bos. 
Neem zeker jullie fiets mee!

ZONDAG 18 NOV

Vandaag gaan we de wijn rondbrengen die we 
verkocht hebben om onze kas te spijzen. 
Omdat jullie examens hebben is het maar 
twee uurtjes chiro vandaag.

VRIJDAG 30 NOV
SINT, INFO VOLGT
Vandaag komt de heilige man een bezoek 
brengen aan onze chiro. 
Wie weet heeft hij wel iets meegebracht
voor alle brave keti’s...

ZONDAG 25 NOV
CHRISTUS KONING 10H-17H, INFO VOORAAN IN DE KRABBEL

Vandaag is het weer tijd voor kristus koning, dit jaar 
gaat het weer door op onze eigen chiro en wij hebben 
gezorgd voor een fantastische activiteit!

ZONDAG 9 DEC
WIJN VERDELEN 14H-16H

ZONDAG 16 DEC
KERST OP DEN DRIEHOEK, GEEN CHIRO

ZONDAG 23 DEC
KERSTFEEST 18H - 21H

Wegens de jaarlijkse kerstmarkt geen chiro 
vandaag, volgende week zijn we er weer!

Om het kerstfeest te vieren spreken we s’avonds af om 
gezellig samen te eten. Neem allemaal een cadeautje 
mee van maximaal 5 euro.

GROETJES, JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING xoxo

KATO
VG

Wat we vandaag gaan doen is voor 
jullie nog een verassing, maar we 
kunnen wel beloven wel dat het 
(zoals altijd) weer plezant zal zijn! 
Zeker komen is dus de boodschap!

ZONDAG 4 NOV
VERRASSINGSZONDAG 14H-18H
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ZONDAG 30 DEC
GEEN CHIRO, VOLGEND JAAR ZIJN WE ER WEER!




