MAART-APRIL

Belangrijke
data
Bier Avond aspi’s 29 februari

Pasta-avond 7 maart 2020
Rakwi weekend 20-22 maart

Ribbel weekend 27-29 maart

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 .

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
1/03: Helpen jullie mee knutselen voor de pasta avond?

08/03: Vandaag is er geen chiro.

15/03: Geen chiro, want jullie leiding is jullie fantastische kamp aan het
voorbereiden.

22/03: We gaan vandaag een kei leuk bosspel spelen.

27/03-29/03: Je moet niet meer wachten, want dit weekend is het ribbel
weekend!!! Hopelijk zien we jullie dan ook.

29/03: Zijn jullie goede speurneuzen om
het cluedospel te winnen?

5/04: Zet jullie beste beentje voor, want vandaag gaan we een
laddercompetitie spelen.

12/04: Geen chiro vandaag, maar hopelijk zijn er wel veel paaseitjes
voor jullie.

19/04: Vandaag komen de Aspi’s jullie leiding geven.
26/04: Vandaag zullen ons moeten missen als jullie leiding, maar geen paniek
jullie krijgen andere leiding.

Mazzels
Maart
1/03: Vandaag gaan we knutselen voor de pasta avond. (14-17:30u)
8/03: Geen Chiro vandaag
15/03: Geen Chiro want jullie leiding is druk bezig met het
voorbereiden van het kamp
22/03: Vandaag worden jullie echte superhelden.
Kom zeker verkleed! (14-17:30u)
29/03: We spelen een groot bosspel vandaag.
Kom zeker met de fiets! (14-17:30u)

April
5/04: Vandaag gaan we jullie opsluiten.
Als je wil weten waarom moet je zeker komen; (14-17:30u)
12/04: Geen Chiro vandaag, hopelijk kunnen jullie lekker smullen
van jullie paaseitjes.
19/04: Jullie worden echte heksen en tovenaars vandaag.
We rijken ook een prijs uit voor de best verklede heks en tovenaar.
(14-17:30u)
26/04: Het draait vandaag allemaal om de slimste mazzels.
(14-17:30u)

RAKWI’S
1 maart 14u-17u30: knutselen pasta-avond:
Breng jullie creatieve ideeën maar mee, want we gaan knutselen
voor de pasta-avond

7 maart: Pasta-avond!
Kom zeker de overheerlijke pasta van de kookploeg proeven.
Vergeet je zeker niet in te schrijven!

8 maart: Geen Chiro
Wij zijn nog aan het bekomen van al die lekkere pasta. Helaas geen
Chiro!

15 maart: Geen Chiro
Jullie leiding is op bivakweekend om jullie fantastisch kamp voor te
bereiden. Volgende week zijn we er terug.

20-22 maart: RAKWIWEEKEND!
Start vrijdagavond om 19uur - Einde zondagmiddag 12uur
(verdere info volgt snel!)

29 maart 14u-17u30: Mystery Sunday
Deze keer bepalen jullie het spel, de plaats en het voorwerp…

5 april 14u-17u30: Risk
Wereldoorlog III gaat beginnen. Neem je strijdlust mee voor de
verovering van de Chiro.

12 april: Geen Chiro
De leiding heeft het te druk met paaseieren rapen.
Vrolijk Pasen!

19 april 14u-17u30: Aspistage
De aspi’s komen een dagje leidinggeven

26 april 14u-17u30: Leidingswissel
Jullie zullen ons een zondag moeten missen. Niet getreurd, want
jullie krijgen deze zondag andere leiding!

XOXO Jonas, Thibeau, Jarne en Louise

Tito’s
1/03 : we gaan knutselen voor de pasta avond.
8/03 :geen chiro!
15/03: geen chiro! Jullie leiding is het kamp aan het
voorbereiden
22/03: jullie moeten vandaag de bucket list compleet maken.
29/03: we gaan geld inzamelen
5/04: we gaan paintball, neem zeker jullie fiets mee!
12/04 :het is pasen! dus is het vandaag geen chiro!
19/04: vandaag komen de aspi’s leiding geven aan jullie.
26/04: leidingswissel, wie wordt jullie nieuwe leiding voor
vandaag?

Keti’s maartapril

1/03 tot 8/03 – Leefweek
De leefweek begint om 19 uur zondag 1 maart en dan wordt er verwacht dat je alles
meehebt voor een hele week te overleven op de chiro.
Zondag 8maart zal de leefweek gedaan zijn rond de middag.
15 maart– bivakweekend voor de leiding
Dit weekend is het geen chiro want de leiding moet zwaar vergaderen voor jullie het beste
kamp te bezorgen.
22 Maart, 14u-18u –laddertocht
We gaan vandaag op pad, we nemen zeker niet de gemakkelijkste weg dus bereid jullie maar
al voor
28 Maart, 20u-22u –Spionage spel
Wie vermoord wie en wie kan als het laatste over blijven? De spanning is te snijden op deze
dag
05 April, 14u-18u –Gotcha
Wie vermoord wie en wie kan als het laatste over blijven? De spanning is te snijden op deze
dag
12 April– Pasen
Geen chiro vandaag wegens te veel paaseitjes om op te eten ☺
19 April, 14u-18u – (Aspistage)
Vandaag zullen jullie is voelen hoe het is om leiding te zijn.
Verdere informatie volgt tijdens de leefweek.
25 April– Quiz
Vanavond is het de jaarlijkse chiro quiz.
Dus als je je grijze massa eens op de proef wilt zetten dan moet je zeker een ploegje maken
en jezelf inschijven.
Voor degene die da quizen maar niks vinden die kunnen uiteraard ook van het goeie
gezelschap genieten en iets komen drinken.
26 April, 14u-18u – Paintball + chillen aan het fort
Omda het zo een mooi weer is (fingers crossed) gaan we naar het fort. Neem zeker je
zwemgrief mee om de heuse rivier over te steken.
Eens dat we aan het fort zijn gaan we wat paintballen en zwemmen.

