
MEi - juni
Krabbel



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
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!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Zondag 26 mei is het kampdag, ben jij ook zo 

benieuwd naar het kampthema van dit jaar? Kom 

dan zeker 26 mei naar de chiro om het zelf te 

ontdekken.      

 Groetjes de leiding  

Kampdag 



 

 

05/05 – aspistage van 14.00-17.30 

Omdat de aspi’s volgend jaar ook 

leiding worden, komen zij al eens 

een keertje oefenen om leiding te 

geven. Zij hebben voor jullie een 

heuse zondag in elkaar geknutseld. 

Kom allemaal zeker af want het 

wordt superleuk! 

12/05 – ZIP-moment 

Vandaag is het ZIP-moment en gaan 

we samen met allemaal andere 

chiro’s spelletjes spelen. Verdere 

info vinden jullie elders in de 

krabbel. 

19/05 – Paintballen  

We trekken naar het bos om ons 

daar volledig uit te leven. Vergeet 

jullie gekke paintball skills niet, want 

we gaan samen Anneleen 

vernietigen. 

26/05 – kampdag 

Jullie komen vandaag alles te weten 

over het kamp en leren al alle tips 

en tricks die jullie nodig hebben om 

het kamp te overleven. Info over de 

uren volgt nog. 

02/06 – Jongens tegen meisjes van 

14.00-17.30u 

Wie is nu effectief het sterkste 

geslacht? Kom vandaag zeker naar 

de chiro om jullie zelf te bewijzen. 

Wij weten natuurlijk al lang wie er 

gaat winnen: de meisjes! (als de 

jongens ze laten winnen)😉 

09/06 – Olympische spelen van 

14.00-17.30u 

Smeer jullie beentjes al maar in, 

want het is tijd om ten strijde te 

trekken en te laten zien hoe sportief 

jullie allemaal zijn. 

16/06 – waterspelletjes van 14.00-

17.30u 

Neem zeker jullie zwemgerief mee, 

want vandaag spelen we 

waterspelletjes. 

23/06 – laatste chirozondag van 

14.00 tot 17.30u 

Jammer genoeg zit het chirojaar er 

alweer op. Om dit goed af te sluiten 

voorzien wij nog een 

verrassingsactiviteit voor jullie met 

misschien wel een klein feestje! 

S&A 

 



 

MAZZELS 
5 mei De aspi’s komen vandaag leiding geven.  (14u – 17.30) 

12 mei Het is Zip moment, hier spelen we allemaal spelletjes tegen andere 
chiro’s. Vandaag gaan we dus laten zien dat chiro driehoek de beste 
chiro is.  → verdere info in de krabbel of via mail 

19 mei Vandaag moeten jullie je beste ontsnapping skills naar boven halen, 
kom zeker naar de chiro! (14u – 17.30) 

26 mei Wil je het kampthema graag te weten komen, dan moet je zeker naar de 
chiro komen. (14u – 17.30) 

2 juni We hebben vandaag alleen een dobbelsteen nodig, ben je benieuwd 
waarom. Kom dan zeker naar de chiro! (14u – 17.30) 
 

7 juni Vandaag organiseren we voor jullie een echte chiro film avond.     
(17.30u – 20.30u) 
 

16 juni Vandaag gaan we iets super leuk doen, wij gaan naar de 
kinderboerderij!! (14u – 17.30) 
 

23 juni Het is vandaag de allerlaatste zondag van het jaar, dus we vliegen er 
nog eens stevig in. Vandaag doen we van alles met water. (14u – 17.30) 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 5/05 van 14:00u – 17:30u 
Aspistage  
Vandaag gaan we jullie in de handen leggen 
van de aspi’s. Zij zijn vandaag jullie leiding en 
hebben een fijne dag voor jullie ingepland. 

 

Zaterdagavond 18/05 van 19:00u – 22:00u 
Filmavond 
Omdat vorige maand de filmavond op het 
laatste moment werd verplaatst hebben we 
besloten het nog een kans te geven.  
Hierbij nodigen wij jullie uit om gezellig een 
filmpje op de chiro te komen kijken. 

Als je aanraders hebt mag je die zeker 
meenemen en snacks zijn ook altijd welkom. 

 
12/05 ZIP-moment 
Verdere info elders in de krabbel. 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

25/05 – 26/05 
Rakwiweekend, de info volgt nog in een 
mail. 

 

Zondag 2/06 van 14:00u – 17:30u 
Verrassingszondag!!!! Je zal versteld staan van deze dag. 
Neem zeker je fiets mee en een 4 uurtje. 

 

 
Zondag 9/06 van 14:00u – 17:30u 
Vetzakkendag 
Doe zeker geen goeie kleren aan want anders zijn 
ze voor de vuilbak. Je hebt bij deze dag alleen je 4 
uurtje nodig en het grootste zwijn da je kan zijn. 

Deze dag is zeker niet voor Nette (😜) mensen dus 
als je ni graag vuil wordt, …… Spijtig 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Zondag 16/06 van 14:00u – 17:30u 
Waterspelletjes 
Maak je borst maar nat, en da bedoel ik letterlijk. Je gaat 
helemaal nat worden vandaag dus breng zeker zwemgrief en 
waterpistooltjes mag je ook zeker meenemen. 

 

Zondag 23/06 van 14:00u – 17:30u 
Afscheidszondag 

Onze laatste chirodag van het jaar 😭 😭 😭  
Het was fantastisch om jullie als groep te hebben en voor onze 
laatste zondag gaan we het met een party afsluiten. 
Breng maar hapjes mee als je wilt en breng zeker het 
feestbeest in jezelf naar boven voor vandaag. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



KETI’S
5 mei: bosstratego

12 mei: ZIP moment, 

meer info via mail19 mei: KETI carwash

26 
m

ei:
 ka

m
pd

ag
 

1 juni: ZIPtoernooi,

m
eer info via m

ail

9 juni: w
aterspelen

15 juni: avondchiro (19u-21u30)

23 juni: laatste chirozondag



 

 

Mei 

5      Aspi Stage 

11   lk met de leiding 

12    Zip Moment 

 

19   ASPI FRITUUUUUR 

 

26    Kamp Dag 

 

Juni 

1 DE STOEL + eten savonds 

neem dus je fiets mee 

 

De rest laat ik asap weten als 

ik mijn rooster heb!  

 

 

  


