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
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!

3 januari
Vandaag is het jammer genoeg geen
chiro, want het is de laatste dag van
de kerstvakantie 😋

10 januari
14:00 – 17:30

17 januari
14:00 – 17:30

Ben jij een echte wintersporter? Kom
het te weten bij de chiro
winterolympics!

Vandaag is het aspistage! Kom
ontdekken wat de aspi’s voor jullie in
petto hebben.
Vergeet zeker geen 4-uurtje

Vergeet zeker geen 4-uurtje

24 januari
14:00 – 17:30

Heyy feestbeesten!!! Vandaag gaan
we ons eigen discofeestje bouwen.
Vergeet zeker geen 4-uurtje
31 januari
14:00 – 17:30

Vandaag spelen we spelletjes met
zeemeermin Tessa en haar vriendjes.
Zeker komen!
Vergeet zeker geen 4-uurtje

7 februari
14:00 – 17:30

Houden
jullie
van
gezelschapsspelletjes, want vandaag
gaan we ze in het groot doen?
Vergeet zeker geen 4-uurtje

14 februari
14:00 – 17:30

Vandaag is het valentijn. We spelen
een leuk spel op Love Island!
Vergeet zeker geen 4-uurtje

21 februari
14:00 – 17:30

Afgelopen week was het carnaval. Kom
verkleed, want wij vieren deze leuke
dag nogmaals!!!
Vergeet zeker geen 4-uurtje

28 februari
Gisteren was het pasta-avond, dus we
moeten allemaal uitrusten door onze
volle buikjes

Groetjes jullie lieve leiding 😊

ZONDAG 3 JAN
Geen Chiro …!
Geniet van jullie vakantie!

ZONDAG 10 JAN
Aspistage
14.00-17.30
Vandaag komen de Aspi’s ons
vervangen.

ZONDAG 17 JAN
Eigen spelletjes
14.00-17.30
Jullie kiezen wat we doen vandaag.

ZATERDAG 23 JAN
.

Avondactiviteit
18.00-20.00
De activiteit is nog een verassing!

ZONDAG 31 JAN
Wilde Spelen
14.00-17.30
Even lekker druk doen vandaag!

ZONDAG 07 FEB
Vlaggenroof
14.00-17.30
We gaan paintballen!

ZONDAG 14 FEB
Valentijn spel
14.00-17.30
Het is de dag van de liefde dus we spelen
een spel in
koppeltjes.

ZONDAG 21 FEB
Paradag
14.00-17.30
Vandaag worden jullie opgeleid tot echte soldaten!

ZONDAG 28 FEB
Geen Chiro… !
Geniet van het dagje rust!

Tot snel! Liefs jullie leiding Antje, Milane en Thibeau

!

Rakwi’s Januari - Februari
3 januari
Sorry bro’kes, vandaag is het geen Chiro

10 Januari 14:00 – 17:30
Vandaag is het Aspistage! Stel ze maar goed op de proef!

16 Januari 19:00 – 21:00
We gaan op pad vanavond. Doe jullie warmste kleren
en stevigste schoenen aan! Vergeet zeker geen pillamp
mee te nemen.

24 Januari 14:00 – 17:30
!VERRASSINGSZONDAG!

31 Januari 14:00 – 17:30
Vandaag gaan we ontdekken wie de beste
bomma des bossen is! Kom zeker om
jezelf te bewijzen.
!GELIEVE MET DE FIETS TE KOMEN!

7 Februari 14:00 – 17:30
Get ready fort he battle..
*Tromgeroffel*
FREE FOR ALL!!!!

14 Februari 14:00 – 17:30
Today it’s Valentine’s Day. Haal je echte
charmes boven en versier je prooi.
https://www.youtube.com/watch?v=uvAS6CpHyrE Enjoy

21 Februari 14:00 – 17:30
Wie vindt de weg naar buiten?

28 Februari
Lieve vrienden, vandaag is het geen chiro.
Jullie hebben gisteren namelijk lekkere pasta kunnen eten!

Mopje van de krabbel

Jammer genoeg mogen we tot 17 januari al geen Chiro geven. Als de maatregelen niet worden
verlengd is dit jullie krabbel vanaf 17 januari.

17 januari 17u-21:30u paintball
we gaan in de donker paintball spelen omdat wij alle bij examens hebben.

23 januari 19u-21u – avond Chiro
Omdat jullie leiding examens heeft gaan we eens op zaterdag Chiro geven. Details volgens nog

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

7 februari 14u-18u escape room
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!

14 februari 14u-18u -stratego
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!!

21 februari 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!

28 februari
Vandaag is het spijtig genoeg geen chiro.

Wij wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar toe, we hopen dat we zo snel mogelijk terug Chiro
kunnen geven want we missen jullie allemaal heel hard!!

3/01 Geen chiro L
10/01 Vandaag begint het echte werk voor
jullie , Vandaag zijn jullie de leiding.
17/01 Neem vandaag goeie schoenen mee,
we gaan een toerke doen.
24/01 Hevige spelen
31/01 we gaan QUIZEN wie is de slimste aspi?
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7/02 NEEM JULLIE FIETS MEE!!! nee we gaan
niet naar het bos.
14/01 Het is valentijn vandaag gaan we jullie
alles leren over de bloementjes en de bijtjes.
21/02 Vandaag gaan we escapen
28/01 Geen chiro L
Groetjes van jullie favoriete leiding !

