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 .

Belangrijke
data
Diamontage

14 november 2020

Kristus Koning

22 november 2020

Schaatsen

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 november - december
1 november
Vandaag is het jammer genoeg geen chiro.
8 november 14:00 - 17:30
Vandaag gaan we een tocht doen, waarbij we de pijlen moeten volgen.
We noemen dit de pijlentocht.
15 november 14:00 - 17:30
Heksen VS Trollen!!! Wie gaat deze spannende strijd winnen?!
Kom het zelf ontdekken deze zondag.
22 november 14:00 - 17:00
Vandaag is het christus koning!!!
29 november 14:00 - 17:30
Vandaag gaan we een schattenjacht doen.
Ben je een goede zoeker, kom ons dan zeker helpen deze zondag.
6 december 14:00 - 17:30
Vandaag is Sinterklaas bij jullie al langs geweest.
Wie weet is hij ook langs geweest op de chiro?!
Kom het zeker ontdekken.
12 december 18:30 - 21:00
Vandaag gaan we een gezellige filmavond houden.
Doe iets knus aan en pak misschien een dekentje mee.
Wij voorzien de snacks.
20 december 14:00 - 17:30
Vandaag hebben we ons kerstfeestje van de ribbels met misschien wel een stoelendans.
Kom zeker deze zondag, als je met ons wil meefeesten.
27 december
Vandaag gaan we Kerstmis vieren met de familie, dus jammer genoeg geen chiro.

Aan iedereen fijne feestdagen
gewenst!!!
Van jullie fantastische leiding. Xxx
Elle, Emily en Stef

ZONDAG 1 NOV
Geen Chiro
!
Geniet van jullie dagje rust!

ZATERDAG 7 NOV
Avondchiro
19.00-21.00
Vanavond spelen we een spannend
avondspel! Wie durft er te komen ?
!!!Warme kleren aandoen en een zaklamp meenemen!!!

ZONDAG 15 NOV
Cluedo
14.00-17.30
Vandaag spelen we het wel bekende spel, Cluedo!
Wie vindt de moordenaar, het voorwerp en de
plaats?

ZONDAG 22 NOV
Christus Koning
14.00-17.00
Het is dit jaar een superleuk Christus Koning spel!

ZONDAG 29 NOV
1 tegen alle spel
14.00-17.30
Het is weer zo ver, we gaan 1 tegen alle spelen!

ZONDAG 6 DEC
Sinterklaas spel
14.00-16.00
JOEPIE, sinterklaas is geweest!!!
Komen jullie mee een spel spelen dat
sinterklaas voor ons in mekaar heeft gestoken? Pssstt, hij heeft
ook een lekkere verassing achter gelaten !

ZONDAG 13 DEC
Paintball spel
14.00-17.30
Het is eindelijk zo ver! We gaan
paintballen!

ZATERDAG 19 DEC
Kerstfeestje
18.00-21.00
Het is eindelijk kerstvakantie, dus ook bijna kerstmis! Het beste
aan de kerstvakantie is kerstfilms kijken in een leuke kerstrui
met een warme chocomelk!
!!!Nog niet te veel eten want er zijn snacks op de Chiro!!!
Doe ook allemaal leuke kerstkleren aan en neem een
dekentje mee zo kunnen we het lekker gezellig maken!

ZONDAG 27 DEC
Geen chi o
!
Geniet van jullie kerstvakantie!

Tot snel! Liefs jullie leiding Antje, Milane en Thibeau

!

Rakwi’s november-december
1 november
Sorry jongens, maar door de feestdag is het vandaag geen Chiro

7 november 18:00 - 21:00
Wie van jullie durft er met ons te griezelen? Hou je maar vast,
want deze Halloween zullen jullie niet snel vergeten!

Vergeet zeker geen warme kleren en stevige schoenen!
15 november 14:00 - 17:30
Vandaag schieten we erop los! Haal jullie beste skills boven
en versla de andere met jullie sluip-talenten!

22 november 14:00 – 17:00
Corona-gewijs spelen we met z’n alle samen,
want het is weer tijd voor de jaarlijkse Christus Koning.
Het wordt weer bangelijk, dus zeker massaal komen!

29 november 14:00 – 17:30
Vandaag maken we het einde aan de eeuwenlange stereotype!
Wie van jullie is nu uiteindelijk het zwakste geslacht?
Kom het zeker ontdekken en strijd voor de titel!

6 december 14:00 – 16:00
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen?
Helaas, maar dit jaar is dat niet Sinterklaas
Dankzij de omstandigheden, zit hij nog in Spanje te wezen.

13 december 14:00 – 17:30
We kijken naar de evolutie van jullie leven.
Eens zien wie de beste baby of bomma van de groep is.

19 december 19:00 – 21:00
‘Jingle Bells, kom maar snel, naar de Chiro heen!
Voor een drankje en cadeaus en een kerstfilmpje erbij, hé!’

27 december
Ooooohhhhh!! Nee, dit zeggen we niet voor het vuurwerk,
maar omdat het ook vandaag geen Chiro is.
We wensen jullie allen fijne feestdagen, een goede gezondheid
en een fijn 2021!!! (Hopelijk wordt dit jaar beter )

Mopje van de krabbel
Amai seg, wat een kanon van een camera!
Kusjesss!!! <3 <3 <3

Tito’s
1 November – Geen Chiro

8 November- 14u-18u – Stratego
Vandaag gaan we grootschalige stratego spelen!! Ben jij de koning die
iedereen gaat vernietigen of ben je de bandiet die sneaky speelt en de koning
probeert uit te schakelen?
Choose wisely!!

14 November- 16u-19u – Escape room
Stel je voor je bent gevangengenomen of ontvoerd door the bad guys en jij en je
team willen koste wat kost ontsnappen, hoe doe je dat dan?
Wij bereiden je erop voor.
The sweetest taste is the taste of freedom!

22 November- 14u-17u – christus koning
Jazeker, het is terug traditie tijd.
We doen dit jaar onze christus koning op de Chiro zelf.
Neem zeker warme kledij mee.
Let’s praise the Lord.

29 November- 14u-18u – Maffiaspel
De maffia van Brasschaat heeft ons gevraagd om nieuwe rekruten te zoeken.
Dus dat gaan we vandaag ook doen, we gaan jullie onderhandeling skills
testen en zien hoe koelbloedig jullie kunnen zijn.
The only way is the gangster way!

5 December- De uren volgen nog -Sinterklaas

13 December- 14u-18u – Cluedo
A dead body in a hotel room. Can you solve the mystery?

18 December- 19u-21u – Kerstfeestje
Het is bijna kerst en dat gaan we met de Chiro ook vieren met een awsome
kerstfeestje.
Gelieve een cadeautje te kopen van ongeveer €5, liefst een cadeautje dat zowel
voor een jonge als voor een meisje kan zijn.
Merry Christmas!!!

27 December- Geen Chiro

Wij wensen jullie allemaal een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar
Xxx jullie leiding

Keti’s
•••
1 november
Geen chiro

5 december
Is zien wie zwarte piet dit jaar in zijn zak steekt.

7 november 18u-22u
Avondchiro info volgt nog

13 december 14u-18u
Cluedo: rarara wie heeft het gedaan?

15 november 14u-18u
Deze keer gaan we ons niet laten afleiden door
De Aspi’s en gaan we echt op dropping

19 december 18u-22u
Vanavond gaan we een kerstdiner maken.

22 november 14u-18u
Stadsgolf: het golfterrein is wat te duur dus we
zoeken ons eigen terrein
29 november 14u-18u
Alleh tis weer zo ver ge moet u vrienden
meenemen naar de chiro! (geen denkbeeldige)

27 december 14u-18u
We zullen er niet zijn vandaag, jullie kapoentjes
Niels & Sebas XOXO

15 november: dropping doe stevige
schoenen aan

8 november: we gaan
nog wat geld
verdienen

12 december: lekker brunchen

