KRABBEL

JANUARI - FEBRUARI

Lidgeld
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@chirodriehoek.be.

Belangrijke data
01/02:
02/03:
16/03:
06/04:
03/05:
01/08-14/08:

Jeneveravond
Pasta avond
Klusjesdag
Quiz
Into the wild
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!

6 januari: 14:00 – 16.00u
Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwe hoed,… Leer dit liedje maar al allemaal
vanbuiten, want we gaan drie koningen zingen.

13 januari: 14:00 – 17:30
Smeer jullie dansbeentjes maar al in want het is tijd om te battlen. Zijn jullie
moves beter dan die van Stef? Kom jullie dan deze zondag maar bewijzen.
20 januari: uren volgen
Vandaag gaan we schaatsen. Verdere info volgt.

27 januari: 14:00 – 17:30
We spelen gezelschapsspelletjes. Als jullie thuis leuke spelletjes hebben, mogen
jullie die zeker meenemen. Zet er dan zeker je naam op.

3 februari: winter olympics 14:00 – 17:30
Neem jullie skilatten maar mee, want het is tijd om jullie te bewijzen op onze
winter olympics. Kleed je zeker warm aan.

10 februari: levensechte fortnite 14:00 – 17:30
In plaats van de hele tijd op jullie playstation fortnite te spelen, zullen we het nu eens in het
echt spelen.

17 februari: James Bond Spel 14:00 – 17:30
Tik, tak, tik, tak, tik, tak, BOEEEEEEEEMMMMM. Helpen jullie mee om de bom
te ontmantelen en ervoor te zorgen dat de chiro niet ontploft.

22 februari: 18:30 – 21:00
We gaan discozwemmen, neem allemaal jullie zwemgerief mee en 5 euro mee.
We spreken om 18.30u af aan de sportoase en jullie kunnen daar worden
opgehaald om 21.00u.

Groetjes van jullie leiding Anneleen en Stef!!!

Mazzels
4 januari
Driekoningen,
Driekoningen geef mij ne
nieuwen hoed... Haal
jullie kroon maar boven
en smeer jullie
stemmetjes. Vandaag
gaan we van deur tot
deur zingen.

13 januari
Wij willen wel eens weten of
jullie echt in staat zijn om het
op te nemen tegen jullie
leiding? Vandaag testen we
het uit met een duel tussen
de mazzels en de leiding!
14u - 17u30

14u - 16u

25 januari
20 januari
Vandaag gaan we met
heel de chiro schaatsen,
meer info volgt nog via
mail, Facebook ... Dus
hou deze zeker in de
gaten.

Ga alvast opzoek
naar jullie
zwemkledij en
oefen je coolste
moves, want
vanavond gaan we
discozwemmen.
Hou zeker de
mazzelmail in de
gaten, want meer
info volgt zeker nog

3 februari
10 februari
Helaas moeten we afscheid
nemen van Lore, volgende week
zullen we haar 4 maanden
moeten missen, ze gaat namelijk
studeren in het buitenland. Maar
niet getreurd we gaan er een top
afscheidsfeest van maken

Vandaag doen we
alles binnen 1 minuut.
We zijn benieuwd of
jullie dat wel
aankunnen.
14u - 17u30

14u - 17u30

17 februari
Vandaag gaan we op
safari aar de jungle. Zorg
ervoor dat je goed
voorbereid bent want het
gaat gevaarlijk worden.
Je mag verkleed komen

14u - 17u30

24 februari
Vandaag spelen we alleen
maar met ballen. Geen nood
we gaan veel meer doen dan
alleen maar voetbal. Wil je
het graag weten kom dan
zeker naar de chiro.

14u - 17u30

Groetjes van jullie
liefste mazzelleiding!!

Zondag 6/01
Vandaag is het
Driekoningen dus
kom zeker
verkleed als koning
of koningin!! We
gaan van deur tot
deur om zo onze
schatten te
verzamelen

Zondag 13/01
Het bos is deze dag ‘the place to be’,
hier gaan we ons een hele dag bezig
houden met spellen die we samen
maken. Dus de echte chiromensen
kunnen al wat spellen thuis verzinnen.
Neem zeker jullie fiets en een 16
uurtje mee.

Zondag 20/01
Schaatsen info volgt nog
Deze zondag gaan we met heel de Chiro schaatsen.
Alle info hierop krijgen jullie in een mail.

Zondag 27/01
Winterspelen
Omdat het zo
verschrikkelijk koud
is hebben onze 2
meesterbreinen
besloten om
winterspelen te doen.
Kleed jezelf zeker
warm genoeg aan en
neem handschoenen
en stevig schoeisel.

Zondag 10/02
Omgekeerde dag
Vandaag is het omgekeerde dag. Kom
zeker verkleed als het andere geslacht
en zorg dat je je zo vrouwelijk of
mannelijk mogelijk gedraagt.

Zondag 17/02
Balsporten
Deze dag draait volledig
rond de bal. We gaan jullie
balgevoel op de proef
stellen en zien wat jullie
allemaal met een bal
kunnen.

Zondag 22/02
Vandaag draait het rond je vijand
helemaal over hoop te schieten. Op het
einde van de dag duiden we DE
topschutter van de chiro aan en die
wint uiteraard ook een prijs.
Neem zeker jullie fiets mee

6 januari 2019: vandaag is het driekoningen, kom verkleed en laat zien dat jij de beste koning
bent (chiro van 2-6 uur)
12 januari 2019: Ruben heeft examens dus doen we is een avondchirootje, uw lievelingsfilm
of gezelschapsspel mogen jullie altijd meebrengen (chiro van 8 uur tot half 11).
20 januari 2019: Tijd om nog eens met heel de chiro te gaan schaatsen, gewoon komen dus.
Info verder in deze krabbel.
27 januari 2019: Het is weer winter en dan is het tijd voor de olympische winterspelen 2019 van
Chiro Driehoek, chiro van 2-6!
3 februari 2019: Lang geleden dat we nog eens een bosspel hebben gedaan, kom dus gewoon met
de fiets en warmpjes aangekleed we gaan naar het bos! (chiro van 2-6)
10 februari 2019: Wie is de beste tito? Dat willen we ontdekken, sta jij bovenaan de ladder of
eindig je ergens onderaan. Laddercompetitie!! (chiro van 2-6)
17 februari 2019: Tijd voor een mini 24-uren spel, geen idee wat dit is? Gewoon komen zeker
CHIRO VAN 13-17 uur!!
24 februari 2019: de pasta avond komt er weer aan dus dat wilt zeggen dat de tito’s hun handen uit
de mouwen steken en iets super vets gaan maken (chiro van 2-6)
2 maart 2019: pasta avond, vergeet u zeker niet in te schrijven
PS: zalige kerstfeesten en een gelukkig nieuwjaar!!!!!
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KETI NIEUWS
ZONDAG 6 JAN

ZONDAG 27 JAN

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!

Vandaag draait alles rond samenwerking &
vertrouwen!

DOE HET ZELF DAG 14H-18H

TEAMBUILDING 14H-18H

ZONDAG 3 FEB
PRISON BREAK 14H - 18H

Hebben jullie de nodige skills om te kunnen
ontsnappen uit onze zwaarbeveiligde gevangenis?

ZONDAG 10 FEB
MIJN MAN KAN DAT 14H - 18H

ZONDAG 13 JAN
BOSSPEK 14H -18H

Vandaag trekken we onze stoute
schoenen aan en gaan we op
avontuur in het bos.
Neem zeker jullie ﬁets mee!

Mijn man kan dat, jullie ook?

ZONDAG 17 FEB
Peking Express 14H - 18H

We trekken op avontuur naar het verre
Oosten, smeer die beentjes al maar in!

ZONDAG 24 FEB
VERRASSINGSZONDAG

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 20 JAN
SCHAATSEN, INFO VOLGT

Het is weer tijd voor voor een van de
plezantste activiteiten van het jaar.
We gaan terug met zen allen naar de
schaatsbaan!

GROETJES, JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING xoxo
VG
KATO
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4:00 neem uw fiets mee
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