
 



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


Belangrijke 
data 
 

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!  

 

 

 

 



07/03 14:00 – 17:30  

Vandaag is het laddercompetitie!!! 

Probeer zoveel mogelijk opdrachten te winnen en 

eindig van boven aan de ladder. 

 

14/03 14:00 – 17:30  

Teamwork, makes the dream 

work!!! 

20/3 18:30 – 20:30 

Vandaag spelen we spelletjes in 

het donker, dus loop nergens 

tegenaan alsjeblieft. 
28/03 14:00 – 17:30  

Het is bijna Pasen en de paashaas 

heeft hulp nodig. Komen jullie 

hem vandaag helpen?! 

18/4 14:00 – 17:30 

Waar is mijn boormachine? Geen 

stress, dit hebben we vandaag 

niet nodig voor ons bouwspel. 

25/4 14:00 – 17:30 

We zijn de zeemeermin kwijt!! 

Komen jullie mee op zoektocht om 

haar te vinden?! 

Ribbels maart-april  
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Groetjes van jullie leiding!!! Xoxoxo 

Ps: 04/04 en 11/04 is het geen chiro. 



                                                                                   

 

 

                                                              

 

 

                                                                      

Zondag 14 Maart                                                      

Wilde Spelen                                                                 

14.00-17.30                                                            

Even lekker druk doen                                                                              

vandaag! 

 

Zondag 7 Maart 

Cluedo 

14.00-17.30 

Flupje mazzel is vermoord.  

Wie vindt de dader, het voorwerp en de plaats?   

 

Zondag 21 Maart 

Sportdag  

14.00-17.30 

Vandaag gaan we verschillende sporten  

uitoefenen. 

 

 Zondag 28 Maart                                                    

Vlaggenroof                                                                       

14.00-17.30                                                                 

Wie veroverd de vlag                                                                           

van het andere team? 

 
Zondag 4 april  

Geen Chiro      

Geniet van jullie 
vakantie!! 

 



                                                                

                                                                           

                                                              

                                                                        

 

       

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

Zondag 11 April                                                            
Geen Chiro                                                                 

Geniet van jullie                                                        
vakantie!! 

 

Zondag 18 April  

Gehandicapten dag  

14.00-17.30 

Vandaag krijg je gedurende heel  

de zondag een handicap       

 

                                                                      

Zondag 25 April                                                       

Bordspel                                                                

14.00-17.30                                                               

We spelen spelletjes aan                                                                                

de hand van een bordspel. 

  



Rakwi’s Maart – April 
7 maart 14:00 – 17:30 

De Rakwimpische Spelen! Kom vandaag naar de Chiro,  

ontdek uw talenten en strijd voor de titel. 

 

14 maart 14:00 – 17:30 

Vandaag trekken we het dorp in en testen 

 we wie van jullie de social buterfly is. 

21 maart 14:00 – 17:30 

We spelen een spel vanmiddag! 

Maar met een kleine twist, jullie beslissen 

zelf wat en hoe, woehooeeew! 

28 maart 

Vandaag gaat de leiding verder 

vergaderen over het kamp.  

Het is dus geen Chiro 

 

4 april 

Wat leuk, vandaag mogen jullie  

paaseitjes rapen met de familie. 

Daarom is het geen Chiro vandaag! 

11 april 

Jammer maar helaas, vandaag 

is het ook geen Chiro. 

18 april 14:00 – 17:30 

Vandaag is het gehandicapte dag. Eens zien  

wie van jullie zich het beste kan aanpassen. 

25 april 14:00 – 17:30 

Jipiieeee, het is disco-dag vandaag!  

We vieren gezellig samen de verjaardag 

van jullie leidster Sara, met een kleine traktatie       

 

Mopje van de krabbel 

Wat is het voordeel van dement zijn? 

Je kan je eigen paaseieren verstoppen! 



 



 

 

7 maart – dorpspel – 14u tot 18u 
We gaan Brasschaat laten zien wie de baas is!! 

 
13 maart – dropping – 19u tot 21u 

Trek uw goeie schoenen maar aan en neem eventueel 
een zaklamp mee want jullie worden gedropt 

 
21 maart – kluedo - 14u tot 18u 

Er is een moord gepleegd op de chiro !!!! 
Wie van de dappere tito’s zal de dader kunnen 

vinden? 
 

28 maart – binnen de minuut - 14u tot 18u 
ik hoop dat er veel snelle tito’s zijn Want alles deze 

zondag heel snel gaan. 
 

4 april – Geen chiro 
11 april – Geen chiro 

 
17 april – avond cinema – 19u tot 22u 

Vanavond gaan we een rustige avond hebben met een 
snackje en drankje en een goeie film. 

Neem zeker een snackje mee als je het thuis hebt 
liggen. Als je filmaanraders hebt mag je deze ook 

meenemen. 
 

25 april – gehandicapte dag - 14u tot 18u 
tis de dag van de gehandicapte tito’s. 
Wie is de gehandicapste van de hoop? 



KETI’S 
 

  

 
Zondag 7 Maart 

 

 
Zondag 14 Maart 

 

 
Zaterdag 20 Maart 

 
 

 
Zondag 28 Maart 

 

 
Zondag 4 april 

 

 
Zondag 11 April 

 

 

 
Zondag 18 April 

 

 
Vrijdag 23 April 

 
 

 



7/03 vandaag mogen jullie leden leidinggeven aan je eigen 
groep.
14/03 Stinken de Aspi’s van goesting?
21/03 Biermanden rondbrengen 
28/03 Russische roulette
4/4 geen Chiro
11/04 geen Chiro
18/04 levende stratego
25/04 verassing zondag

Aspi’s


