
 



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 . 
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Belangrijke 
data 
 

Dag van de Jeugdbeweging 

Diamontage 

Kristus Koning 

Schaatsen 

23 oktober 2020 

14 november 2020 

22 november 2020 

24 januari 2021  

Jeneveravond 5 februari 2021 

Pasta-avond 27 februari 2021 

Quiz 24 april 2021 

Kamp 1 – 14 augustus 

2021 

 



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 Roy gerust 
aanspreken of contacteren op:  

GSM Tineke: +32 
486/14.86.61 
GSM Roy: +32 
474/68.56.58 
vb@chirodriehoek.be  

Blijf in ieder geval niet met uw 
vraag zitten!  

 

 

 

 



Ribbels 
 

 

Heyy vrienden! Ik ben Emily en ik ben 18 jaar. 
Ik ben net begonnen aan de universiteit van 

Antwerpen, waar ik farmaceutische 
wetenschappen ga doen. Als hobby dans ik al 
heel lang bij Pivolté en ik ga natuurlijk ook 

graag chillen bij vrienden. Dit wordt nu mijn 
negende jaar op Chiro driehoek en ik heb 
alvast super veel zin in mijn eerste jaar als 

leidster! 
 
 

 
 

 

 
 
Hello, ik ben elle en ik ben 18jaar. Dit is mijn eerste 

jaar dat ik leiding ga geven en ik heb er super veel 
zin in! Ik ben net gestart op de hogeschool in de 
richting toegepaste psychologie. Voor de rest doe ik 

eigenlijk niet zo veel. Ik spreek graag af met 
vrienden en ik ga ook wel is graag shoppen. 
Groetenn 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hey ik ben Stef, ik ben 20 jaar. Ik volg de 
opleiding Residentieel Elektrotechnisch 
Installateur. Buiten de Chiro speel ik ook nog 

voetbal op den driehoek. 
 
 

 



Mazzels 
 

Hooooiii, jullie leiding Antje hier!!! Voor degene die 

mij niet zo goed kennen ga ik mezelf even 
voorstellen. Ik ben 17 jaar (ik verjaar op 9 oktober 
dus bijna 18, niet vergeten hè!). Ik ben net begonnen 

aan de KULeuven met de studie criminologie. Ik zit 
dus op kot :)). Buiten de Chiro, zwem en fitness ik 
wel eens graag! Mijn lievelingskleur is overduidelijk 

ROSE!!! Als laatste wil ik nog even zeggen dat ik 
ongelofelijk hard naar dit jaar uitkijk dus allemaal 
zoveel mogelijk komen hè!!!  

Tot snel!  
Xoxo Antje 

 
 
 

 
Heyyy Ik ben Milane en ik ben 17 jaar. Ik 
studeer op KDG Hogeschool en volg daar 
kleuteronderwijs. Buiten de Chiro doe ik als 

sport voetbal en ga ik ook wel eens fitnessen. 
Dit gaat mijn eerste jaar als leiding zijn en ik 
heb er alvast heel veel zin in!! Bye bye 

 
 
 

 
 

 

 
 
Hey hoi Ik ben Thibeau. Ik ben 19 jaar en ik 

studeer Autotechnologie aan Karel de Grote 
Hogeschool. Naast de Chiro hou ik mij bezig met 
werken aan mijn auto en spreek ik graag af met 

vrienden. Dit is mijn tweede jaar als Chiro leider 
en ik heb er heel veel zin in! 
 

 
           



Rakwi’s 
 
 

Hey iedereen Ik ben Jarne. Ik ben 19 jaar en ik 
studeer op de AP-hogeschool. De richting die ik volg 

is een bacheloropleiding voor integrale veiligheid. 
Buiten de Chiro spreek ik graag af met men vrienden 
en als sport ga ik fitnessen. Dit is het 2de jaar zijn 

dat ik Chiro leider ben en ik heb er nog altijd even 
veel zin in!!! See you later! 
 

 

 
 

 
 
Hoiiii, ik ben Sara en ik ben 18 jaar. Dit jaar ben 
ik begonnen aan KdG en studeer lager 

onderwijs. De Chiro en paardrijden zijn mijn 2 
grote passies. Ik loop al rond op het Chiro veld 
van mijn 5 jaar, hoe schattig🤪 Op de manege 

ben ik al 3 jaar leiding, maar op de Chiro wordt 

dit mijn eerste jaar. Ik heb er bangelijk veel zin 
in en kan niet wachten op het komende jaar! 
Tot binnenkort xoxo 

 

 

    
 
 
Heyhoi Ik ben Eva Caluwé, tweede jaar leiding. 

Ik zit in mijn eerste jaar psychologie aan de KU 
Leuven. Naast school doe ik (als ik niet 
geblesseerd ben) voetbal op SVB Driehoek. Ik 

babysit ook HEEL graag. Grapjes maken en 
spelen met kinderen vind ik top. Ik heb er super 

veel zin in!! Doei doei  

 

  



Tito’s 
 

 
 

What’s up squad!! 
Ik ben Stephanos aka den Beire, ik ben 21 jaar 
en ik studeer op de ap hogenschool. De richting 

dat ik volg is een graduaat opleiding voor 
marketing- en communicatiesupport. 
Buiten de Chiro spreek ik graag af met men 

vrienden en als sport doe ik CrossFit. 
Dit ga het 4de jaar zijn dat ik Chiro leider ben 
en ik heb er nog altijd even veel zin in!!! 

See you on de Chiro. 
 
 

 
 
 
 
 

Ik ben Arne. Ik studeer aan de AP-
hogeschool. Ik volg daar een bachelor 

integrale veiligheid. Ik zit al van kleins af 
aan in de Chiro en ben heel blij dat ik nu 
leiding ben. Dit is pas mijn tweede jaar als 

leiding maar ik heb er heel veel zin in. Ik 
hoop jullie ook. Tot op de Chiro! 
 

  



Keti’s 
 
 

Hoi ik ben Sébastien beter 
bekend als Sebas en ik ben 19 

jaar. Ik zit in mijn 2de jaar van 
mijn bachelor embedded 
electronics. Dit is mijn 2de jaar 

als leiding en ik ben er zeker 
van dat het een top jaar gaat 
worden! Samen met mijn 

medeleiding gaan de Keti's het 
beste Chiro jaar ooit beleven! 
Buiten de Chiro ga ik al eens 

graag een pintje drinken en 
amuseer ik me met mijn 
vrienden. Groetjes Sebas 

 
 
 

 

   

 
Heyy  
Ik ben Niels en ben 19jaar. 

Ik zit al van men 6 jaar in de Chiro 
en dit wordt mijn 2de jaar leiding. 
Ik ben ook keeper bij de u21 op den 

driehoek. 
Als fulltime job fix ik treintjes bij den 
NMBS.            

 
 
 

  



Aspi’s 
 

 
 
 
 

Hey ik ben jonas ben 20 jaar en ik werk bij 
zorgbedrijf Antwerpen als chauffeur en als bij 
beroep doe ik licht en geluid podiumbouw het 

is ondertussen mijn 3de jaar als leider en 
hoop da ik er nog een paar kan bij doen heb 
er in ieder geval al supper veel zien in 

groetjes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hallo, Ik ben Kaat, ik ben 18 jaar, ik 

studeer mode in Mechelen. Dit is het 2 
de jaar dat ik leiding ben en vanaf dit 
jaar ben ik ook mee groepsleiding. 

Naast leiding te geven spreek ik graag 
af met vrienden en ben ik graag creatief 
bezig. Ik hoop dat jullie evenveel zin 

hebben in dit jaar als 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



Groepsleiding 
 
 
 

Hoihoi, 
Ik ben Anneleen en ik ben groepsleiding bij 
Chiro Driehoek. Zelf heb ik zes jaar leiding 

gegeven. Dit jaar sta ik paraat om deze 
fantastische leidingsploeg te ondersteunen 
en te helpen waar ik kan. Ik werk 

momenteel als kinesiste en in mijn vrije 
tijd spreek ik graag af met vrienden en 
vriendinnen en als ik is in een goeie bui 

ben, ga ik sporten       Ik heb ongelofelijk 
veel zin om dit Chiro jaar mee in goed 
banen te leiden!! 

 
 
 

 
 
 

 
Hallo, Ik ben Kaat, ik ben 18 jaar, ik 
studeer mode in Mechelen. Dit is het 2 

de jaar dat ik leiding ben en vanaf dit 
jaar ben ik ook mee groepsleiding. 

Naast leiding te geven spreek ik graag 
af met vrienden en ben ik graag creatief 
bezig. Anneleen en ik gaan ervoor 

zorgen dat dit Chiro jaar vlekkeloos 
verloopt en dat de leden uitkijken naar 
elke Chirodag. 

 



 

Ribbels 

     

September 

 

Oktober 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

27  sept ember   14   :00 –   17: 30   

Vandaag gaan we   elkaar allemaal  

w at beter  leren kennen, aan de  

hand van allerlei leuke spe lletjes.   

Vergeet zeker geen vieruurtje!!!   

4  okt ober 14:00  - 17: 30   

En de krokodil en de oerang - oetang  en   

nog vele andere leuke diertjes   vandaag,  

want  het is werelddierendag .   

Vergeet zeker geen vieruurtje!!!   

  

 okt 18 ober 14:00  –   17: 30   

De kabouters hebben  jullie hulp  

vandaag  nodig   om de  trollen te  

vers laan, k omen  jullie ze helpen?   

Vergeet zeker geen vieruurt je!!!   

25  oktober 14:00  –   18: 00   

  Vandaag gaan we jullie leren om  

te paintballen, vlaggen te roven  

en allerlei skills die jullie dit jaar  

n odig zullen hebben.   

Vergeet zeker ge en vieruurtje!!!   

11  okt ober  14:00   –   17: 30   

Ben jij een mister proper of  

eerder een   madam vuil, kom het  

vandaag ontdekken .   

Vergeet zeker geen vieruurtje!!!   

Stef   

Elle   Emily   

- 



 

 

ZONDAG 27 OKT  
Lokaal schilderen          
14.00-17.30  
 
De eerste echte Chirozondag van het jaar, JOEPIE!  
Vandaag gaan we ons mazzellokaal het coolste maken van 
heel de Chiro. Zeker komen, want dan kan je zelf je naam op de 
muur schilderen!  
 
!!Psssttt kleren aandoen waar verf op mag komen!! 
 

 
 

 
ZONDAG 4 OKT 

Quiz  
14.00-17.30  

 
Vandaag gaan we een knotsgekke mazzelquiz doen! 

 
ZONDAG 11 OKT 
Waar is dat feestje? 
14.00-17.30 
 
Antje is jarig geweest dus het is tijd voor een feestje! Zeker 
allemaal komen zodat het een super mazzelfeestje wordt! 
 
!!Neem een witte T-shirt mee! (Ze worden gekleurd)!! 

 



 

 

ZONDAG 18 OKT 
Bouw mee aan het mazzeldorp 

14.00-17.30  
 

Joehoewww, vandaag gaan we een avontuurlijk spel spelen. 
Het zal vooral buiten zijn dus kleren aandoen die gepast zijn 

voor het weer!  
 

!!Warme kleren aandoen en regenjas niet vergeten!! 

   
ZONDAG 25 OKT 
Alles in teken van Disney  
14.00-17.30 
 
Vandaag toveren we de Chiro om tot Disneyland! We gaan 
allerlei activiteiten doen die te maken hebben met de 
verschillende Disneyfiguren.  
 
!!Verkleed je als je favoriete Disneyfiguur!! 

 
 

   
 
Tot snel! Liefs jullie leiding Antje, Milane en Thibeau ☺! 



Rakwi’s september-oktober 
27 september 14:00 - 17:30 
 

Onze allereerste zondag en meteen voorspelbare leiding       

Lokaaltje pimpen dus! Om het zo creatief mogelijk te maken, 

neem je iets mee dat jou herkenbaar maakt of bij jou past.  

4 oktober 14:00 – 17:30 

 
Wie van ons heeft de meeste magische krachten? 

Kom zeker naar de Chiro om je superkrachten te 

verdienen en te gebruiken in mega vette duels! 

 

11 oktober 14:00 – 17:30 
 

Een realityshow in rakwi-stijl. Wie van jullie 

doorstaat onze test en vindt zijn ‘ultimate match’? 

 

18 oktober 14:00 – 17:30 
 

The bischop and the vampire are watching you! 

DUM DUM DUMMMMMM… 

Het lijkt een normaal spel, maar met 2 onderkruipers. 

De teams veranderen voortdurend, maar toch kan 

een team winnen. De vraag is alleen: welk team?  

25 oktober 14:00 – 17:30  
 

Wie van jullie geraakt er boven aan de top? 

Door elkaar uit te dagen met ongeziene opdrachtjes, 

zullen we zien wie van jullie de beste is! 

 

 

Mopje van de krabbel 
Als je biefstuk valt, is je beef stuk. 

 
 
 
Heel veel groetjes, jullie leiding! <333 
Jarne, Eva en Sara 
 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keti’s 
 

Sep-okt 
27/09   14u-18u 

Ons lokaal is momenteel nog 

een groot stort, maar daar gaan 

we vandaag verandering in 

brengen. 

Heb je decoratie of verf voor 

het lokaal breng deze dan zeker 

mee?! 

 

25/10   14u-18u 

Bike royal!!! 

Neem zeker allemaal jullie fiets 

mee. 

11/10   14u-18u 

Dropping wie zoekt die vind wie 

kakt die stinkt 

Doe stevige schoenen aan!!! 

 

18/10   14u-18u 

 

04/10   14u-18u 

Kasdag!  

Vandaag gaan we onze kas 

spijzen. Voor de simpele 

mensen: we gaan vandaag geld 

verdienen. 



 

 

Tito’s 
27/9: 

Teambuilding/kennismaking. Let’s get to know each other! 

4/10: 

Heel de wereld is besmet met een dodelijk virus, jullie moeten ons 

helpen om de zombies tegen te houden.  

Who gets behind stays behind! 

11/10: 

Vandaag houden we olympische spelen maar dan met een heel 

vreemde draai. 

Dont judge a book by its cover. 

18/10: 

There will be some quests today, Wane play a game? 

25/10: 

Kleine mensen dag. Let’s go back to the roots. 

 

Joe manne Arne en Beire hier. Deze twee 

zotten zijn dit jaar jullie leiding, wij hebben er 

kei veel zin in. Hopelijk hebben jullie ook zin 

in dit niet te missen chiro jaar. Be there or be 

square!!! 

 



27/09
14:00-18:00

We gaan ons lokaal 
een bom geven,

Neem leuke spulletjes 
mee  

Voor  ons lokaal

4/10
14:00-18:00

vandaag gaan we 
zien of jullie een 

goed Aspi team zijn

11/10
14:00-18:00

We zen weg !
(Neem jullie fiets 

mee)

18/10
14:00-18:00

vandaag gaan we 
onze eerste centjes 

verzamelen voor 
ons fantastisch 

kamp

24/10
19:30-22:00

Avond Chiro 
+

Gezellig kampvuur
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