
 



Belangrijke 
data 
 

Leidingsweekend 18– 20 oktober 

2019 

Dag Van De Jeugdbeweging = 

ontbijt + nacht 

18 oktober 2019 

Diamontage 9 november 2019 

Kristus Koning 24 november 2019 

Schaatsen Januari 2020 

(verdere info 

volgt) 

Jeneveravond 31 januari 2020 

Pasta-avond 7 maart 2020 

Quiz 25 april 2020 

Kamp 1 – 14 augustus 

2020 

 



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.  

Neem zeker ook het inschrijvingsformulier (deze kan je vinden 
op de website) afgedrukt en ingevuld mee naar de eerst 
volgende chirodag. Pas na je deze hebt afgegeven is je kind 
volledig ingeschreven. 
Het lidgeld mag je storten op rekeningnummer: BE45 9733 5566 
5789 

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 groepsleiding@chirodriehoek.be of 
vb@chirodriehoek.be . 

 

 

mailto:groepsleiding@chirodriehoek.be
mailto:vb@chirodriehoek.be


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!  

 

 

 

 



Ribbels 
Dit jaar nemen Yoshi, Antje en Niels de Ribbels voor hun rekening. 

Dit gekke trio zit vol leuke ideeën en zullen activiteiten voorzien 
waar de Ribbels alleen maar van kunnen dromen. Creatief en supercool, 

hevig en chill, knotsgek en megagraaf. Ze kunnen het allemaal! 
Bovendien krijgen de Ribbels niet enkel nieuwe leiding, maar ook 

nieuwe vrienden. Topleiding, topploeg, topjaar! 
 

       

Mazzels 
Met z’n allen duiken we onder in een fantasiewereld van bosberen 
en chocoprinsen, we spelen poppenkast, of verkleden ons in een 

dier. We trekken al eens op een tocht vol spelletjes, plezante liedjes 
en gekke opdrachten. Samen met al je vriendjes en vriendinnetjes zal 

je je zeker niet vervelen. En weet je wie dit gekke figuurtje is? Wel 
dat is onze mascotte en hij heet … Flupje Mazzel. 

 

 

           



Rakwi’s 
Deze 4 stoere leiding zullen de rakwi's een onvergetelijk jaar bezorgen. 

We gaan avonturen beleven die jullie nog nooit hebbe meegemaakt. Zet 
jullie maar schrap voor de ongelofelijke activiteiten. We gaan er een super 

jaar van maken. Groetjes van de beste rakwi leiding ooit!!! 
 

    
 

Tito’s 
Wij zijn Kaat en Stef, dit jaar worden al jullie zotte fantasieën 
werkelijkheid!!! 

 

  
  



Keti’s 
Heyhey, wij zijn Arno en Anneleen. Jullie zullen ons waarschijnlijk al wel 
kennen. Even kort wat jullie dit jaar van ons kunnen verwachten: wij gaan 
er dit jaar volledig invliegen met de zotste ideeën en tofste spellekes! Wij 
hebben er echt al belachelijk veel zin in!! 

   
 

Aspi’s 
Karolien en Beire hier wij zijn dees jaar jullie leiding wij zijn ni de 
normaalste mensen dus het ga een jaar vol verassingen en avonturen 
worden. 
Dit jaar gaan we proberen jullie creatieve, sportieve en tamme 
eigenschappen proberen te stimuleren. 
We gaan er kort samengevat gewoon een top jaar van maken. Wij hebben 
er alvast mega veel zin in en hopelijk jullie ook.  
Kusjes jullie leiding xxx 

   



 

 

06/10/2019 

14:00-17:30 

4u-tje niet vergeten! 😉 

 

Wil je een echte heks of tovenaar 

worden? Vandaag heb je deze unieke 

kans, jullie worden opgeleid tot 
echte heksen of tovenaars. Op het 

einde van de dag zullen jullie een 

diploma krijgen, als jullie je best 

hebben gedaan natuurlijk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

29/09/2019 

14:00.17:30 

Vandaag gaan we het 

super coole 

smurfenspel spelen. 

4u-tje niet vergeten! 😉 

 

 



 

 

20/10/2019 

GEEN CHIRO ☹ !!! 

De leiding is op leidingsweekend.  

We zien jullie snel terug!  

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie leiding Yoshi,Niels en Antje 

 

 

 

 

27/10/2019 

14:00-17:30 

4u-tje niet vergeten 😉 

Haloweenfeestje, verkleed 

je zo goed mogelijk!  

 

 



 

 

MAZZELS 
 
22/09 14u-17.30u 

Omdat jullie kersverse leidster een beetje gehandicapt is, doen we speciaal voor 

haar gehandicapte spelen. Vergeet zeker geen 4-uurtje! 

 

29/09 14u-17.30u 

Jullie nemen het vandaag op tegen jullie super ‘sportieve’ leiding. Vergeet zeker 

geen 4-uurtje! 

 

6/10 14u-17.30u 

Smeer jullie beentjes maar in! We spelen highland games. Doe allemaal een 

Schotsrokje aan (ja, ook de jongens) Vergeet zeker geen 4-uurtje! 

 

13/10 14u-17.30u 

Vandaag testen wij jullie kennis. Eén cadeautje: hoe oud is jullie fantastische 

leiding samen? Vergeet geen 4-uurtje! 

 

Vrijdag 18/10 

Het is dag van de jeugdbeweging. Laat zien wie de leukste Chiro van Brasschaat 

is en doe jullie uniform daarom aan naar school. 

 

20/10 14u-17.30u 

Spijtig genoeg is jullie leiding op weekend. Geen Chiro vandaag. 

 

27/10 14u-17.30u 

Ben je niet bang van spanning? Kom vandaag dan zeker naar de Chiro! #versla 

de enge draak! Vergeet jullie 4-uurtje niet. 

 

       
 



 
 

22/9 Kennismakingspel 14-17:30  
Omdat wij jullie niet goed kennen, krijgen jullie de kans om te laten 

zien wat jullie waard zijn. 

 
29/9 Paintball 14-17:30 

 We gaan het bos onveilig maken.  
Vergeet zeker je fiets niet! 

 

6/10 King of the ladder 14-17:30  

Hopelijk hebben jullie geen hoogtevrees, want we gaan de hoogte 
in vandaag! 

 

13/10 Stratego 14-17:30 
Neem jullie strijdlust mee, want we gaan in de aanval!  

Vergeet zeker je fiets niet! 

 
20/10 Geen Chiro  

Jullie leiding is op leiding weekend. Jullie zullen ons spijtig genoeg 

een zondag moeten missen  
 

27/10 Pijlentocht 14-17:30 
Trek jullie stevige wandelschoenen maar aan, want we gaan op 

pijlentocht! 
 

 

Groetjes jullie nieuwe toffe leiding en Jezus  
 

 

 

 

 
 
 

  Thibeau    Louise   Jonas        Jarne 



Tito's
22/09 – 14:00-18:00 – > lokaal pimpen

29/09- 14:00-18:00 – > wat maakt ons sterk ?
teamwork!!!!

6/10 – 14:00-18:00 – > kan jij het nieuwe 
wereldrecord verbreken? Kom dan zeker naar
de chiro!

 



13/10 – 14:00-18:00 – > levende stratego:
kan jij de bom ontwijken en de vlag winnen

20/10- 14:00-18:00 – > geen chiro, sorry 
volgende week zijn we er weer!!!

27/10- 14:00-18:00 – > vandaag is het 
iedereen voor zijn eigen, laat de hunger 
games beginnen

groetjes Stef & Kaat



 

 
 

 KETI’S 
 
 

 ZONDAG 22/9 – LOKAAL PIMPEN 

 Neem allemaal wat leuke dingen mee om ons lokaal te 
versieren! En verfborstels! 

 ZONDAG 29/9 – SLIMSTE MENS 

 Tijd om uit te maken wie de slimste keti onder jullie is 

 ZONDAG 6/10 - WIJNVERKOOP 

 Haal jullie beste verkooptruc maar boven, want we gaan 
geld inzamelen voor onze kas  

 ZONDAG 13/10 - STADSSPEL 

 We gaan naar ’t stad, neem wat geld mee voor de bus.  

 ZONDAG 20/10 – GEEN CHIRO 

 
 
 
 
 
 

Helaas geen chiro deze week, wij zijn de nieuwe leiding 
gaan dopen.  
 
 
ZATERDAG 26/10 – AVONDSPEL VAN 20-23U 
 
Avondspel met achteraf warme chocoooo 
 
 
 
Xoxo 



 

 

Aspiranten 
 

22/09 – 14u-18u 
Omdat het lokaal der echt ni uit ziet zijn we 

genoodzaakt om het lokaal te pimpen. 
Neem zeker wat spulletjes mee dat hierbij kan helpen. 

 
29/09 – 14u-18u 

We zullen deze dag bepalen wie den grootsten “Beir 
of Beirin” is… 

Zeker komen en ni u propere kleren aandoen. 
 

06/10 – 14u-18u 
Vandaag gaan we is t’Stad op stelten zetten. 

Neem zeker je fiets mee omdat Karolien “zeer” 
sportief wilt zijn. 

 
13/10 – 14u-18u 

Deze zondag gaan we wa geld Ca$he $$$ 
 

20/10 – 14u-18u 
Geen chiro wegens katers 

 
25/10 – 20u-23u 

Halloween bijeenkomst met bijpassend drankje 
(chocomelk) 


