
 

 

Krabbel Jan-Feb 

 

De chiro wenst jullie 

allemaal een… 
 

 

 

 

 



Belangrijke 
data 
 

Schaatsen 19 Januari 2020  

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 
05/01/2020 

Geen Chiro ☹ 

11/01/2020 =>18.30 – 21.00 

Avond Chiro: Filmavond doe 

maar allemaal jullie 

gezelligste kleren aan   

 

 

18/01/2020  

Vandaag gaan we schaatsen  

Verdere info volgt in de whatsapp-groep 

 

26/01/2020 =>14.00 – 17.30 

Ruige spelen  

Vergeet zeker geen warme kleren 

 



 

02/02/2020 =>14.00 – 17.30 

Vandaag spelen we alleen maar 

spelletjes met een bal 

 

09/02/2020 =>14.00 – 17.30 

Superhelden dag : Vandaag mag je 

laten zien wie van jullie de beste 

superheld is  

16/02/2020 =>14.00 – 17.30 

Het super grote Bosspel  

Vergeet geen stevige schoenen en 

warme kleren 

23/02/2020 =>14.00 – 17.30 

Ribbels tegen de leiding 

Vandaag gaan we zien wie het beste is:  

de ribbels of de leiding! 



 

Mazzels januari – februari  
 

 

Zo – 26 januari 
14u – 17u30 

 
• Wie is de 

moordenaar?   

Zo – 5 januari 
 

• Vandaag is het 
geen chiro.  

Za – 11 januari 
19u – 21u 

 

 

 

• Vanavond gaan we 
gezellig een film 
kijken, neem 
allemaal een hapje 
mee! 

Zo – 9 februari 
14u – 17u30 

 
• Verassingszondag   

Zo – 19 januari 
 

• Vandaag gaan we 
schaatsen! Verdere 
info volgt! 

Zo – 2 februari 
14u – 17u30 

• Vandaag worden 
jullie drugskoeriers, 
kom allemaal met 
de fiets. 
 

• Hoeveel vertrouwen 
hebben jullie in 
jouw partner?  

Zo – 16 februari 
14u – 17u30 

Zo – 23 februari 
14u – 17u30 

 
• Be creative! 



 
 

Zondag 5 januari: Geen Chiro 

We zijn nog aan het bekomen van 

al die kerstfeestjes en 

nieuwjaarsbrieven. Volgende week 

zijn we er terug! 

 

Zondag 12 januari 14-17.30u: Ruiltocht 

Neem je stapschoenen maar mee want 

we gaan op ruiltocht! 

 

Zondag 19 januari: Schaatsen 

Deze zondag gaan we met heel de 

Chiro schaatsen. Meer info vind je in 

de krabbel terug. 

Zondag 26 januari 14-17:30u: 

Meeloopstage aspi’s  

De aspi’s komen een keertje 

meespelen met ons! 

Zondag 2 februari 14-17.30u: 

Johnny&Marina-dag 

Doe je gaafste outfit maar aan en 

neem zeker je coole moves mee 

vandaag! 

Zaterdag 8 februari: 19-21u Filmavond  

Cinema@chirodriehoek. Je mag altijd 

wat snacks en drinken meenemen. 

Zondag 16 februari 14-17.30u: Rakwi 

vs. leiding 

Deze zondag mogen jullie de leiding 

uitdagen. Wie zal er winnen?       

 

Zondag 23 februari 14-17.30u: Hevige 

spelen 

Haal je skills maar boven deze zondag, 

want het zal er hevig aan toe gaan! 

 

Groetjes de leiding!!! xoxo 



5/1: nog even genieten van
de vakantie (geen chiro)

12/1: vandaag doen we partygames

19/1: we gaan schaatsen!!!
(meer info in de krabbel)

26/1: we spelen een spel vandaag

2/2  doe jullie sportkleding maar al aan! 
Want we gaan sporten  

9/2: verrassing zondag 

16/2: vandaag gaan we is kijken of er een koppeltje zit in de Tito’s

23/2 neem je hersenen 
maar mee want wij gaan 
quizen

Tito’s



KETI’S KRABBEL NOV-DEC 

 

 

 

12/01 GEHANDICAPTENDAG 

 

 

19/01 SCHAATSEN – info volgt  
 

 

26/01 CLUEDO 

 

 

 
 
 

 

• 02/02 TEMPTATION – haal jullie sexy outfits 
maar boven  

 
 

• 9/02 BOSSPEL – fix warme kleren  

 
• 16/02 VERRASSINGSQUIZ 

 
• 23/02 DROPPING  
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Sensatie 

verzekerd! 

11/01/2020: 20u-23u 
 
Voor de eerste Chiro 
zaterdag van 2020  geven 
we jullie alvast  wat 
instructies mee: 
 

- Warm aankleden  

- Sjaal meebrengen  

- Een lichtje is een 
meerwaarde  

- Een goed oriëntatie 
gevoel kan helpen  

 
 
 
 
 
 

19/01/2020 
 
Vandaag gaan we 
schaatsen, jOePiE! 
De uren voor dit 
leuke gebeuren 
worden nog 
doorgegeven! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

26/01/2020: 14u-17u30 
 

Meeloopstage, we 
laten jullie nog 
weten bij welke 

afdeling jullie 
vandaag staan. 

 
 
 
 
 

31/01/2020 

 

Vanavond is het 
jeneveravond! 
Altijd welkom 
op deze ToP 

avond!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/02/2020: 14u-18u 

 
Vandaag zijn drama’s, 
jaloezie en complotten 
onvermijdelijk. Kies 
verstandig je partner 
uit anders kan het zijn 
dat je de chiro moet 
verlaten…. 
#berichtje#spannend 
#drama 

 

 
 
 
 
 
 

9/02/2020: 14u-18u 
 
Vandaag laten we jullie 

aller grootste wens in 
vervulling gaan; 
meespelen in een 
beroemde soap. We zijn er 
nog niet uit of het thuis of 
familie gaat worden, maar   

 Sensatie 
verzekerd! 

16/02/2020: 14u-18u 
 

10 geboden. 10 
opdrachten. Als het 
jullie lukt om deze 
te volbrengen,  
speelt dit erg hard 
in jullie voordeel 
anders… 

 

 
 
 
 
 
 

23/02/2020: 14u-18u 
 
Na een intensieve 
leefweek met de 
leiding zijn wij best 
moe, kom ons dus 
maar zoeken. Een 
opgeladen gsm en 
een fiets is een 

meerwaarde 
vandaag. Jullie gaan 
niet stil zitten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEEFWEEK! 

Jullie mogen altijd kraspi’s blijven verkopen 

zodat we veel geld bij elkaar krijgen!!!! 

Zoentjes, 

Jullie Leiding 


