KRABBEL
MAART - APRIL

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

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!

Zondag 3/03 – geen chiro
Omdat het gisteren pasta-avond
was, is het vandaag jammer genoeg
geen chiro. Vergeet jullie zeker niet
in te schrijven voor de pasta-avond
(zie facebookevenement)

Zondag 10/03 – bosspel (14.00 tot
17.30u)
Het bos wordt aangevallen door een
mysterieuze man. Kunnen jullie ons
helpen hem te vinden en hem te
stoppen voor het het hele bos wordt
vernietigd?

Zondag 24/03 – geen chiro
Geen chiro vandaag ☹ Wij zijn met
de leiding op weekend om voor
jullie een bangelijk kamp in elkaar te
steken. Tot volgende weeeeeek!!

Zondag 14/04 – Paasspel (14.00u
tot 17.30u)
De hoofdpaashaas is in nood.
Volgende week moeten de
paashazen overal chocolade-eieren
gaan rondbrengen, maar de
paashazen zijn verdwenen. Kunnen
jullie samen met de hoofdpaashaas
opzoek naar zijn vriendjes?

Zondag 31/03 – fruit- en
groentenspel (14.00u tot 17.30u)
Deze zondag staat volledig in het
thema van fruit en groenten. Wij
hebben voor jullie een groot spel
uitgewerkt, dus hopelijk kunnen
jullie er allemaal bij zijn!

Zondag 17/03 – 14.00u tot 17.30u
Vandaag komen de aspi’s mee
leiding geven!! Maak jullie klaar
voor een superleuke zondag

Zondag 7/04 – Robin Hood spel
(14.00 tot 17.30u)
De slechte koning is dood, waardoor
iedereen vrij is. Robin Hood wordt
voorgesteld als nieuwe koning. Maar
er is een probleem, net voor de
slechte koning dood ging, heeft hij
de kroon verstopt. Robin Hood moet
dus opzoek naar de kroon. Kunnen
jullie hem helpen deze te vinden?

Zondag 21/4 – geen chiro
Het is Pasen en dus tijd om samen
met jullie familie en vrienden
paaseieren te gaan rapen. Geniet
van jullie dag en tot volgende week.
Vrijdag 26/04 tot zondag 28/04

RIBBELWEEEEEEEKEEEEEENDDDDDD!! Om jullie al een beetje voor te bereiden op
kamp, gaan we al eens een weekend lang spelletjes spelen, gekke dingen doen,
gezellig samen eten, liedjes zingen en nog veeeeel meer. Jullie worden vrijdagavond
rond 20u verwacht op de chiro en kunnen daar zondag om 12u terug worden
opgehaald. Verdere info volgt via mail.

Mazzels Maart-April
Za - 2 maart
Kom vandaag de
allerlekkerste pasta proeven,
meer info vind je op de site en
facebook.

31 maart
Jongens-meisjes 14u-17u30
Wie nu echt het sterke
geslacht is ontdekken we
vandaag? Meisjes tegen
jongens, simpele boodschap,
zeker mee komen strijden!

Zo - 3 maart
We zi�en nog met een hele
hoop afwas en opruim van
gisterenavond, daarom is het
vandaag helaas geen chiro.

7 april
Cluedo 14u-17u30
Er is een geheimzinnige moord
gebeurd, aan jullie om te
ontdekken wie de moordenaar is.
Zet jullie speurdershoed maar op
en trek jullie ogen en oren goed
open.

10 maart
Ruimtedag 14u-17u30
Vandaag vliegen we naar een super
zo�e plek, onze eigen ontdekte planeet
‘Mazzelitos’. We weten nog niet veel
over deze planeet, maar zijn er zeker
van dat er te gekke aliens leven. Gaan
jullie mee op verkenning? Verkleed je
zeker in een ruimtemannetje of
astronaut om niet te hard op te vallen.

14 april
Boze bosgeesten 14u-17u30
Ohnee, de bosgeesten zijn
boos. We mogen niet meer in
het bosspelen. Helpen jullie
om ze te overtuigen dat er
niets zo leuk is als een
bosspel?

17 maart
Aspistage 14u-17u30
Jullie hebben de aspi’s zeker al eens
zien rondlopen op de chiro, de
‘groten’, de ‘oudsten, de ‘stoerste’…
Wel, vandaag komen zij leiding geven
aan jullie, ze gaan er ongetwijfeld een
super leuke dag van maken, zeker
komen dus!

21 april
Pasen
Hopelijk is de paashaas
vandaag langs geweest en
kunnen jullie lekker mullen
van de paaseieren. Geen
chiro, vrolijk pasen!

24 maart
Bivakweekend 14u-17u30
Dit weekend is het geen chiro.
Maar niet getreurd, wij zijn een
bangelijk kamp voor jullie aan het
voorbereiden. Begin dus maar al
af te tellen en weg te dromen!

28 april
Rolletjesdag 14u-17u30
Vandaag loopt alles op rolletjes…
Wat we gaan doen zie je enkel als
je naar de chiro komt. Maaaar
vergeet geen rolletjes. Alles is
goed, zolang er maar wielen onder
staan: skates, skatebord, gocart,
eenwieler, step….

3/03 Zondag
Omdat we gisteren een zware pastaavond achter de rug hebben hebben we
besloten geen chiro te houden.

10/03 Zondag 14u-17u30
Deze dag is zeker niet voor watjes,we gaan het
vandaag niet rustig aan doen. Vandaag zijn het alleen
hevige spelen, verwacht zeker maar dat je kleren vuil
gaan worden en dat je er misschien wat
blauweplekken en wat schrammen aan over kan
houden.

15/03 Vrijdag 19u-22u
Wij willen jullie met alle plezier uitnodigen op onze rakwifilm avond.
De leiding zal snacks en drinken regelen en als je een film weet dat
heel de groep zal leuk vinden dan mag je die ook gerust meenemen.
Neem ook zeker €2 voor het eten en drinken.

24/03 Zondag
Dit weekend is de leiding op bivakweekend om alles
van het kamp te regelen, dus zal er geen chiro zijn.

7/04 zondag 14u-17u30
Vandaag gaan we jullie skills met
ladders testen. De ladders gaan een
deel van jullie lichaam worden en we
gaan er allerlei leuke spelletjes met
doen.

14/04 Zondag 14u-17u30
We reizen terug in de tijd waar de
dieren nog spraken en de vrouwen
nog zwegen.
We gaan de jongens en de meisjes
een hele dag gescheiden houden en
aparte activiteiten doen. Dan kunnen
we echt zien wie het meest
chirominded is.

21/04 Zondag
Pasen

28/04 Zondag 14u-17u30
Vandaag treden wij een stapje af en worden 2 Chinese
vrijwilliger de leiding van de dag. Om het ni te moeilijk te
maken voor de 2 leidertjes zou het fijn zijn dat iedereen een
leuk spelletje zoekt en zo kunnen de leidertjes kiezen wat we
gaan doen.

maart- april

Tito’s
3 maart 14-18u: geen chiro zaterdag is het pasta avond

10 maart 14-18u: behendigheidsdag, simpel gaat het niet zijn maar
moeilijk gaat ook

17 maart 14-18u: wat hebben we deze week nu weer gepland? Kom
het zelf ontdekken

24 maart: geen chiro, de leiding moet het kamp voorberieden

30 maart : we gaan vanavond een filpje kijken, neem voldoende geld
mee want we gaan naar de cinema. Verdere info volgt via mail.

7 april 14-18u: dorpspel, vandaag zijn wij de marginalen van
Brasschaat. Dus bereid je maar voor

14 april 14-18u: stoelen dag

21 april 14-18u: trek je stappers maar aan want het is tocht.

26-28 april: Tito weekend zet dit alvast in je agenda. Verdere info volgt
via mail
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