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Belangrijke Data

Zaterdag 27 Januari: Jaar na jaar voorziet de leidingsploeg de ran-
danimatie voor het Winterfeest van onze buren, basisschool Klavertje 
Vier. Dit jaar is het thema ‘Superhelden in de ruimte’, wil je weten wat 
we gaan doen? Kom dan zeker eens langs op het Winterfeest van 
de school!

Vrijdag 2 Februari: Jeneveravond! Een activiteit voor de iets ouderen 
van de chiro. Kom gezellig een glaasje (of twee) mee drinken!

Zaterdag 3 - Zondag 4 Maart: Ribbelweekend. De Ribbels slapen 
een nachtje in onze chirolokalen. Verdere info vind je bij het Ribbel-
programma.

Vrijdag 9 - Zondag 11 Maart: Speelclubweekend. Dit weekend is het 
aan de Speelclubbers om op weekend te trekken. Ook zij slapen in 
onze eigen chirolokalen. Verdere info volgt nog door de Speelclublei-
ders.

Vrijdag 23 - Zondag 25 Maart: Titoweekend. Vrijdagavond worden 
de Tito’s om 18u verwacht op de chiro. Zondagochtend om 11u zijn 
ze alweer terug. Meer info volgt nog.
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Zondag 14 Januari: Vandaag zoeken we uit wie de snelste is onder de ribbels...spanneeeend. 

Zondag 21 Januari: Er is een doos aangekomen op de chiro en we gaan samen uitzoeken wat 
er in zit.

Zondag 28 Januari: Ooooooh jammer, vandaag geen chiro want het was gisteren Winterhap-
penig.

Zondag 4 Februari: Arrrrrrrrrrrrrr vandaag zal er iets gebeuren met piraten en van die dingen. 
Ben je benieuwd? Kom dan zeker naar de chiro. 

Zondag 11 Februari: Het is zover, het is carnaval dussss trek je allerleukste, coolste, meest 
speciale outfit aan en maak er samen met de leiding een gekke dag van. 

Zondag 18 Februari: We weten ondertussen dat jullie allemaal slimme jongens en meisjes zijn, 
maar vandaag gaan we dat nog eens goed onderzoeken want we hebben een quiz voorbe-
reid.

Zondag 25 Februari: Vandaag vliegen we met z’n allen in de keuken om (hopelijk) overheerlij-
ke koekjes te maken hmmmmmm

Zaterdag 3 Maart: Vandaag is het iets anders dan normaal. We starten onze chiro dag op 
zaterdag om 16u en eindigen om 12u op zondag.

Groetjes van jullie leiders, tot zondag!!!

Louis: 0495 47 45 85
Luna: 0492 87 04 52

RIBBELS



5

Zondag 14 Januari: Aaargh, landrotten! Wie is de stoerste piraat hier??

Zondag 21 Januari: Vandaag daagt de leiding jullie uit voor een spelletje 1 
tegen allen!

Zondag 28 Januari: Helaas geen chiro vandaag. Misshien heb je ons wel 
gezien op de Winterhappening van Klavertje Vier gisteren?

Zondag 4 Februari: Wie kan er ... binnen de minuut? Wie kan er ... binnen 
60 seconden???

Zondag 11 Februari: Wie oh wie is de Slimste Speelclubber van de wereld? Met als speciale 
gast: Erik Van Looy! (als die man het niet te druk heeft, natuurlijk...)

Zondag 18 Februari: Doordat een deel van de leiding een hele week op cursus zat, is er van-
daag helaas geen chiro!

Zondag 25 Februari: Gaan wij op ruiltocht? Mag dit 
eigenlijk nog wel van de gemeente? We zullen het 
snel te weten komen!

Zondag 4 Maart: Cinema! Gelieve 10 euro mee te 
geven en misschien nog iets extra voor een hapje of 
een drankje. We spreken af onder de “p” van “Kine-
polis” om 14u!

Groetjes van de leiding!

Robin: 0470 47 66 59
Tim: 0475 27 02 63
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Zondag 14 Januari: Hou je verkooppraatjes al maar klaar we gaan op wafelenverkoop!

Zondag 21 Januari: Koekjesbakken voor de chefs onder ons!

Zondag 28 Januari: Voor kinderen met een overvloed aan energie en enthousiasme gaan we 
elkaar bekogelen tijdens het paintballen!

Zondag 4 Februari: Vandaag hebben de Ketaspi’s een spel voor ons voorbereid. Benieuwd 
hoe zij het ervan afbrengen als leiding? Kom vandaag dan zeker naar de chiro!

Zondag 11 Februari: Wat zit er in de doos??

Zondag 18 Februari: We gaan kennismaken met de donkere kant van onze maatschappij en 
organiseren een drugsspel!

Zondag 25 Februari: We beinnen klein en eindigen hopelijk groots! We gaan op ruuiltocht.

Zondag 4 Maart: Omgekeerde wereld vandaag, kind is leiding!

Groetjes van jullie leiding!

Lucas: 0471 54 18 30
Quinten: 0471 40 28 25
Nathan: 0474 96 14 69
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Zondag 14 Januari: Waar is Yari heen? Is hij dood? Is hij ontvoerd door aliens? Kom het mee 
ontdekken en onderzoeken!

Zondag 21 Januari: We gaan vandaag koken, maar wat? Als je een suggestie hebt, laat het 
dan aan jullie liefste leiding weten!

Zondag 28 Januari: Vandaag geen chiro wegens Winterhappening!

Zondag 4 Februari: We trekken vandaag naar het stad om centjes te verdienen! Hiermee wil-
len we iets supercool doen op het weekend. Kom met z’n allen om 13u naar de chiro! Let op: 
het spel kan een beetje uitlopen omwille van het openbaar vervoer.

Zondag 11 Februari: Euhhm seg, ons saaie Titolokaal moet eens ingekleed worden! Neem 
mee wat je liggen hebt om ons lokaal mee op te pimpen!

Zondag 18 Februari: Omwisseldag! Leiding wordt kind, kind wordt leiding... Als dat maar goed 
komt! (Bereid dus zelf jullie eigen spel voor)

Zondag 25 Februari: Battle of the sexes! Welk geslacht is officieel het sterkst? Ontdenk het 
tijdens ons spel!

Zondag 4 Maart: Een dag vol typische chirospelletjes!

Titoweekend: We kunnen nooit een te gekke groep vormen! Daarom gaan we samen gezellig 
teambuilden, chillen en genieten van een weekendje weg van de ouders! Jullie zijn vrijdag 23 
maart welkom op de chiro vanaf 18u en mogen zondag 25 maart terug huiswaarts keren om 
11u. Meer praktische info volgt nog!

Groetjes van jullie allerliefste, knapste, tofste, charmanste leiding

Ilais: 0471 83 14 25
Yari: 0470 54 97 39
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Zaterdag 13 Januari: Het is weer van dat: examens! Van-
daag heeft Freya dus wederom wilde plannen met jullie.

Zondag 21 Januari: Vandaag is het tap- en cashdag. 
Verdere info volgt nog!

Zondag 28 Januari: Helaas geen chiro vandaag! Maar 
gisteren kon je ons misschien al spotten tijdens het Win-
terfeest van de basisschool.

Zondag 4 Februari: Vandaag steken we de koppen bij 
mekaar om een spel voor de Rakwi’s te bedenken.

Zondag 11 Februari: Het Grote (Compleet Verantwoorde) Migratiespel!!!

Zondag 18 Februari: Als we nog lang wachten met dit spel, wordt het misschien realiteit. Hoe 
zou de wereld eruit zien na een nucleaire oorlog? Volgens mij een beetje zoals Fallout...

Zaterdag 25 Februari: WAT ETEN WE ZO 
GRAAG??? Wees allemaal present om 16u 
op de chiro!

Zondag 4 Maart: Jullie nemen vandaag de 
leiding over. Zo zien we meteen of jullie uit 
het juiste hout geslepen zijn!

Tot de zondag!

Jullie sympathieke leider 
Michiel Hendrickx 0474250033 
michiel-hendrickx@hotmail.com 

KETASPI’S
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