
 

Krabbels Nov-Dec 



 

Belangrijke 

data  

 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kristus koning 24/11   
van 11-17uur  
 
Naar jaarlijkse 
gewoonte vieren wij 
kristus koning. Ook 
dit jaar gaan we er 
een schitterende 
dag van maken. We 
spreken om 11uur af 
op de chiro en 
eindigen om 17uur, 
Vergeet zeker geen 
€3 mee te nemen 
voor het 
middageten en het 4 uuurtje.(je hebt dus geen 4uurtje nodig) 
 
 
P.S het is dit jaar alleen met onze chiro.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



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 .  
  

  



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  

    



 



 

RIBBELS 
03/11/19:  

Links, rechts, links, rechts... vandaag is het parra dag! Jullie worden vandaag echte 

soldaten! Verkleed jullie allemaal als echt soldaten! Chiro van 14.00u-17.30u!  

 

 

10/11/19: 

Vandaag verlaten we de chiro, spannend! We gaan op speurtocht. Chiro van 

14.00u-17.30u.  

 

 

17/11/19: 

Vandaag spelen we massa spelen, kleed je goed aan want we gaan naar buiten!  

 

 

24/11/19: 

Vandaag spelen we een spel met groenten, neem allemaal een stuk groente mee! 

Chiro van 14.00u-17.30u. 

 

 

 

01/12/19: 

Vandaag komt sinterklaas op bezoek!!! Wie durft er op zijn schoot te gaan zitten? 

Chiro van 13.00u-16.00u.  

 

 



 

08/12/19: 

Gehandicapten dag, vandaag spelen we spelletjes met een extra moeilijkheid. 

Tikkertje met maar 1 been, hoe doe je dat? Chiro van 14.00u-17.30u. 

 

 

15/12/19:  

Verrasingszondag! Zeker komen. Chiro van 14.00u-17.30u. 

 

 

 

22/12/19: 

Het is zo ver het is bijna kerstmis maar de elfjes zijn de pakjes verloren! Komen 

jullie helpen om ze terug te vinden? Chiro van 14.00u-17.30u.  

 

 

 

 

 



 

 

Mazzels 
3/11 14u-17.30u  

Heksenspellen, Halloween: kom zeker mee griezelen met jullie 

super toffe leiding. 

kom zeker verkleed! 

10/11 14u-17.30u 

Pijlentocht, de magische pijl zal jullie leiden vandaag. 

17/11 14u-17.30u 

Teambuilding: wat maakt ons sterk team werk!  

24/11 11u-17u 

Christus Koning, dit jaar doen we christus koning op 

onze Chiro vergeet zeker geen centjes mee te 

nemen, meer info staat in de krabbel. 

1/12 13u-16u 

Vandaag komt sinterklaas naar onze Chiro om te zien of jullie 

allemaal wel braaf zijn geweest.  

8/12 14u-17.30u 

Sportdag, vandaag ontdekken we wie de sportiefste mazzel is. 

15/12 14u-17.30u 

Stratego, neem jullie strijdlust mee want we gaan in de aanval! 

21/12 Kerstfeestje 18.30u-20.30u  

Oh dennenboom, oh dennenboom wat zijn je takken 

wonderschoon, eet zeker niet teveel want er is een hapje en een 

drankje voorzien 

29/12  

Geen Chiro   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijdag 1/11 19u-22u: Halloweenfeestje 

@Pauwelslei 140 

Trek je warme kleren maar aan, want we 

gaan griezelen in het bos. 

PS: doe stevige schoenen aan! 

10/11 14u-17u30: Jongens vs. meisjes 

Na deze zondag zullen we voor eens en 

altijd weten wie de beste zijn!    

 

 

17/11 14u-17u30: Verrassingszondag 

Kom naar de Chiro om de verrassing te 

ontdekken!  

 

24/11 11u-17u: Christus Koning 

Dit jaar gaat Christus koning door op Chiro 

Driehoek. Meer info vind je terug in de 

krabbel. 

Vrijdag 29/11 19u-21u: Sinterklaas 

De Sint komt langs! Zijn jullie dit jaar 

braaf geweest? 



 

 

  

 
8/12 14u-17u30: Gehandicapten dag 

Deze zondag zullen we als gehandicapten 

moeten spelen. 

22/12 14u-17u30: Kerstfeestje 

Haal jullie kerstmutsen maar boven want we 

maken er een groot kerstfeest van! 

PS: neem een cadeautje mee van max. 5 euro, 

liefst bestemt voor jongen zowel meisje    

 

15/12 14u-17u30: Balspelen 

Neem je balgevoel maar mee want we 

spelen alle balsporten die je maar kan 

bedenken. 

 

 

29/12 Geen Chiro 

We zijn nog aan het bekomen van onze 

kerstfeestjes. Jullie zullen ons deze zondag 

moeten missen.    

Dikke kussen van jullie leiding! xoxo 



 

 

Tito’s 
• 10/11  14:00-18:00 : we gaan naar ‘ t  stad ( neem zeker een 

centje mee )  
 

• 17/11 14:00-18:00:  centjes verdienen 
 

• 24/11   11:00 – 17:00 : christus koning ( neem 3 euro mee) 
 

•  29/11  19:00-21:00:   De sint komt langs op de chiro 
 

• 8/11  14:00-18:00 : hevige spelen 
 

• 14/11  19:00-21:00 :even ontspannen van die examens 
 

• 22/11  14:00-18:00: kerstfeestje 
 

• 29/11  geen chiro  
 

 
 

 

 
 

Fijne 
feestdagen! 

Stef & Kaat 
xxx 



 

 

 
 



 

KETI’S     KRABBEL NOV-DEC 

 

 

 

3/11 WIJNVERKOOP 

 

10/11 CHAINED SURVIVAL DEGENE DIE 

NOGAL AAN HUN PERSONAL    SPACE GEHECHT ZIJN 
KUNNEN HET WEL MOEILIJK HEBBEN 

 

17/11 CLUEDO 

 

  

 

• 24/11  11-17U CHRISTUSKONIG NEEM € 3 MEE 

VOOR HET MIDDAG ETEN (T’IS ALLEEN DEN     )  

 

• 30/11 20-22U SINT ONZE HEILIG MAN KOMT NOG EEN 

EENS OP BEZOEK 

 

• 7/12 19-22U AVONDCHIRO 

 

• 15/12 RIJKELUISPELEN THE SKY IS THE LIMIT 

 

• 22/12 17U-20U KERSTFEEST NEEM EEN CADEAU 

VAN MAX €5 MEE ER IS OOK AVONDETEN VOORZIEN  

• 29/12 GEEN CHIRO, GELUKKIG NIEUWJAAR !! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

3/11 – 14u tot 18u 
Zorg er maar voor dat jullie vandaag goed kunnen onderhandelen want we organiseren een ruiltocht. 

Hopelijk komen jullie met veel goeie dingen terug voor jullie leiding  
 

10/11 – 14u tot 18u 
We gaan nog eens een poging doen om geld te cashen voor onze kas, dus haal jullie beste 

verkooptrucs maar boven! 
17/11 – 14u tot 18u 

We gaan zien wie er de slimste en vindingrijkste aspi is met trivial Pursuit. Niet de saaie versie maar 
we hebben er een leuke chiro twist aangegeven. Zeker komen dus!! 

24/11 – 11u tot 17u 
Dit jaar gaat Kristus koning gewoon door op onze Chiro en enkel met onze Chiro. Zorg zeker dat je er 

optijd bent zodat je je middageten niet mist en neem €3 mee ter compensatie. 
  



 

 

29/11 –  
Vandaag gaan jullie jezelf mogen voor doen als Sinterklaas met zijn zwarte pieten. Neem zeker 

verkleedspullen mee zodat de jongereleden helemaal weg zijn met jullie actje. 
30/11 –  

De Sint komt speciaal om jullie snoep en misschien cadeautjes te geven naar de Chiro. Hopelijk ben je 
dit jaar braaf geweest anders beland je in de zak. 

7/11 – 17u tot 20u 
Deze avond gaan we het gewoon rustig houden: samen een hapje avondeten, wat snacken 

maken/eten, chillen, …. waar jullie ook maar zin in hebben. Hopelijk kunnen jullie er allemaal zijn en 
als je leuke spelletjes of ideeën hebt neem ze dan gerust mee. 

15/12 – 14u tot 18u 
Hopelijk ligt er wat sneeuw vandaag, want vandaag spelen we spelletjes waar de Olympische 

Winterspelen niks tegen zijn. 
 
 

22/12 – 14u tot 18u 
Vandaag gaan we wat met vuur spelen. Nee, 

het is niet de bedoeling om de Chiro in brand 
te steken, maar we gaan wel een goei 
kampvuur maken! Marshmallows en 

ander vuurkamp eten mag altijd 
meegenomen worden! 
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