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Januari – Februari 2017 



 

 

Praktische informatie 
 

Chirodagen Een chirodag gaat normaal door van 14u00 – 17u30 tenzij 
anders vermeld in het programma. Onze lokalen zijn 
gelegen in de Julien Breughelmansstraat 30 te Kapellen. 
Kinderen mogen een koekje en drankje meenemen voor 
tijdens het vieruurmomentje 

Uniformen Iedereen komt in uniform: beige broek/rok, een Chiro T-
shirt en een blauwe chirotrui of hemd. Markeer de 
kledingenstukken met de naam van het kind. 

Gsm-gebruik Voor Ribbels, Speelclub en Rakwi's zijn gsm's verboden. 
Oudere groepen maken onderlinge afspraken. Gsm’s kunnen 
worden afgenomen door de leiding als dit storend is 
tijdens de activiteiten. In het algemeen geldt de regel 

"MEENEMEN OP EIGEN RISICO". 

 

Ouderweetjes 

Belangrijke data 

28/01/2017 Winterhappening van de school "Klavertje Vier" waar 
onze  Chiro de spelletjes organiseert in thema van 
"Peter Pan". De dag nadien (29/01) is het geen 
Chiro. 

03/02/2017  Onze beroemde noch beruchte Jeneveravond. Ook 
 andere dranken te verkrijgen. Niet te missen!         

19/02/2017 Geen Chiro. De leiding is het toffe kamp al aan het
 voorbereiden. Ze zijn daarom een weekend een kijkje 
gaan nemen op de kamplocatie van dit jaar 

02/08/2017 –  

12/08/2017 Chirokamp! Enkel voor de Ribbels van 5 tot 12  
 augustus. Dit jaar maken we Sint-Gillis-Waas 
onveilig 

 

Openingsgebed 

Samen één: 

Heer Jezus, wij treden samen voor U aan 
Blijf bij ons en laat ons leven 

door de kracht en de trouw 
en de goedheid in uw vreugde  

van uw dienst 

Aandacht! Aandacht! 



 

 

 

 

15-01: NA al dat lekkere eten van de afgelopen weken, is het 

tijd voor wat beweging. Vandaag gaan we eens goed 

sporten! 

22-01: Het magische toverbos verwacht ons, de lieve heks 

verwacht namelijk dat we een zieke eenhoorn helpen! 

 

29-01: Brrrr…. geen chiro vandaag, want de leidingsploeg heeft gisteren hard moeten 

werken.  

05-02: Gezelschapsspelen? Dat is toch niets voor de chiro? Wij maken het vandaag 

extraaaaa groot en chirowaardig!    

12-02: Tik-tak-tik-tak …wat? Een bom? Zonder jullie kunnen we de bom nooit ontmantelen!  

19-02: Helaas pindakaas! Geen Chiro want het leidingsweekend vindt plaats! 

26-02: Vandaag is het zo ver: Carnaval. Jullie leiding is expert in het verkleden.                                       

Laat zien wat jij in huis hebt!  

Lucas verkleed als koe en Yari als banaan verkleed op carnaval 

Lucas: 0471541830   Yari: 0470549739 

  

Ribbels 



 

 

 

Liefste Speelclub 

Een spelletje hier, een spelletje daar 

Zo spelen wij in het nieuwe jaar!  

  

Hier staan we weer met een nieuw programma klaar  

voor de eerste twee maanden van het nieuwe jaar.  

We wensen jullie een gelukkig Nieuwjaar! 

 

Zondag 15 januari: Leidster Freya leest ons voor uit haar grote 

drakenboek. Spannend… . En voor we ’t weten, leren we zelf draken 

vangen en temmen en vliegen we door de lucht op zoek naar schatten op 

verre eilanden!  

Zondag 22 januari: vandaag genieten we van een 

toffe film op het grote scherm. We verzamelen om 

13u aan de trappen van de Kinepolis. Neem 

allemaal € 10 mee voor je ticketje.  

Zondag 29 januari: Sommigen onder jullie hebben ons gisteren 

gezien op de winterhappening van de school. Daardoor moeten 

jullie en wij uitrusten van de mooie wandeling en alle leuke spelletjes. Helaas, 

pindakaas: geen Chiro. 

Zondag 05 februari: Hoe smaken echte speelclubkoekjes? Dat gaan we vandaag 

ontdekken, want we duiken de keuken in!.  

Zondag 12 februari: Het is bijna Valentijn. Daarom doen we het spelletje 

met veel hartjes, bloemetjes en bijtjes. Jullie mogen jullie liefje meenemen 

voor extra veel liefde.  

Zondag 19 februari: Geen Chiro vandaag. De leiding is op weekend om 

het zomerkamp voor te bereiden. Zo wordt het zeker megatof!  

Zondag 26 februari: Neem allemaal een kartonnen doos mee want 

vandaag hebben jullie ze zeker nodig voor de spelletjes.  

Jullie allertofste leiding 

 

Inke 0493/68.99.61 

Freya 0474/63.73.80 

Speelclub 



 

 

 

 

   Rakwi-Programma 

  Januari - Februari 

 

Zaterdag 14 januari: We maken vanavond de Chiro onveilig. Neem een zaklamp mee. 

Chiro van 19u tot 21u 

Zondag 22 januari: vandaag genieten we van een toffe film op het grote scherm. We 

verzamelen om 13u aan de trappen van de Kinepolis. Neem allemaal € 5 mee voor je 

ticketje. Geld voor je popcorn, drankje, … dien je extra mee te nemen.  

Zondag 28 januari: Het is winterfeest vandaag dus GEEN CHIRO . 

Zondag 5 februari: “Levensweg” : Wie blijft er alleen en wordt rijk? En wie arm met veel 

kinderen? Welke job staat jou te wachten? … 

Zondag 12 februari: Wie is er handig en wie niet? Dat komen we vandaag te weten. 

zondag 19 februari: De leiding is niet aanwezig dit weekend. GEEN CHIRO  

zondag 26 februari: Geel tegen blauw en blauw tegen geel. Welke kleur zal er 

overwinnen vandaag?? 

 

Tot Zondag !!  

De Leiding  

Onze Gsm-nummers: 

Sven:  0493/49.55.82           Ivo:  0476/06.24.52    

             Jef:    0496/24.68.61  

 

 

Rakwi 

. 

 



 

 

Ten eerste is het Titoooooooooooooooo,  

en ten tweede, dit gaan wij allemaal doen:  

Zondag 15 januari  Gregg is spoorloos verdwenen! Waar is hij naartoe? Help jij hem zoeken?  

Zondag 20 januari Vandaag is het de dag dat we het eten eren. We gaan lekkere dingen bakken en 

 verorberen. Dat zal smaken.  

Zondag 29 januari Opdat de leidingsploeg kan uitzweten van de voorbije ‘Winterhappening’ 

   van Klavertje Vier ,wordt er geen Chiro gegeven.  

 

Zondag 5 februari Robin is spoorloos verdwenen! Waar is hij naartoe? Help jij hem zoeken? 

Zaterdag 12 februari Het Chirolokaal wordt omgetoverd in een waar museum, vol met waardevolle 

 schatten, die wij gaan stelen. Maar pas op voor de nachtbewakers! Chiro van 19 

u tot 22. 

 

Zondag 19 februari Geen Chiro. Jullie leiding is op kampvoorbereidingsweekend in St. Niklaas! 

Zondag 26 februari C  a  r  n  a  v  a  l  

 

 

 

Groenten van jullie supercoole, hippe leiders, dab yo! 

Gregg: (0470 93 88 30) 

Robin (0460 47 
66 59)  

  

Tito 



 

Het wonderschone keti programma 
 

ZATERDAG 14 JANUARI : Joepie joepie, jeej. Ik heb examens en we kijken een film vanavond! 

We spreken om 20u af aan de Chiro 

en kijken samen een educatief 

verantwoorde film. Als de film 

gedaan is, mogen jullie naar huis 

(richtuur 22u). Neem snoepkes en 

dergelijke naar hartelust mee.  

ZATERDAG 21 JANUARI : In deze 

bange tijden is een voorbereid mens 

er twee waard, wederom 20u tot 

22u. Tip: kleed je warm aan.  

ZONDAG 29 JANUARI : Helaas 

speculaas geen Chiro vandaag. Huiswerk: kaarsjes branden op hoop voor goede 

examenresultaten van uw fantastische leider. 

ZONDAG 5 FEBRUARI : Groeten uit Praag! er is wel programma voorzien voor jullie, maar ik 

ben er niet. Als jullie allemaal braaf naar de Chiro komen dan zal ik iets meenemen voor 

jullie! 

ZONDAG 12 FEBRUARI : Op 11 februari verjaart onze goede vriend Edison. Wie was die 

snuiter ook al weer? 

ZONDAG 19 FEBRUARI : Sorrry damesss en Bartek, 

maar wij zijn op leidingsweekend om het 

chirokamp voor te bereiden!  

ZONDAG 26 FEBRUARI : Op deze dag in 1848 

werd een boek uitgegeven dat de wereld op zijn 

grondvesten deed beven.  

 

GROETEN VAN JULLIE SCHITTERENDE LEIDER 

Michiel   0474250033  michiel-hendrickx@hotmail.com 

 

 

 

 

Keti 



Aspiranten januari – februari 
 

 
Zaterdag 14 januari:   
(20u00 – 22u00) 
 
 

Zaterdag 21 januari:   (20u00 - 22u00) 
 
 
 
 

Zaterdag 29 januari:  (16u00 - 21u30) 
 
 

 
Zondag 5 februari:   (11u00 - 17u30) 

 
 
 
 

Zondag 12 februari:  (14u00 - 17u30) 
 

 
 
 

Zondag 19 februari: GEEN CHIRO 
 

 
Zondag 26 februari: (14u00 – 17u30) 

 
Kay: 0479 13 98 39 
 


