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Belangrijke Data

Zondag 26 November: vandaag vieren we Christus Koning, het feest van de chiro. We spreken om 10u 
af aan de kerk en eten na de mis onze botherhamen allemaal op de chiro op. Er worden ook pannen-
koeken voorzien dus lunchapkket is optioneel, per pannenkoek vragen we één euro. Tegen 16u sluiten 
we af op de chiro.

Zondag 3 Deccember: verwelkomen wij de goedheilige man op onze chiro! 

Zondag 17 December: We spreken om 10u af aan de chiro om te gaan schaatsen. Vergeet zeker geen 
handschoenen mee te nemen en voldoende geld(kostprijs wordt nog meegegeven).Om 12u staan we 
terug aan de chiro.

Zaterdag 23 Deccember: Morgen kan iedereen lekker aanschuiven bij het kerstdinner van de familie, 
maar vandaag is het op de chiro te doen! We eten met alle groepen lekker gezellig samen en vieren op 
z’n chiro’s kerst. Afspraak 17u-20u.

Zondag 31 December: Gelukkig Oudjaar! Helaas geen chiro vandaag.

Vrijdag 2 tot Zondag 4 Maart: RIBBELWEEKEND!!!
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RIBBELS
Zondag 12/11:   Vandaag gaan we het gezellig maken en met z’n allen een film kijken.
   Hopelijk vind je Disney leuk. 

Zondag 19/11:   Deze zondag gaan we samen met de speelclub naar het bos. Doe al maar iets aan wat vuil  
                                        mag worden want je komt nauwelijks helemaal proper uit een bos. 
 
Zondag 26/11:   Warm je stem al maar goed op want vandaag gaan we met heel de 
   Chiro naar de kerk om ons mooiste gezang te tonen. Het is chiro van 
   10u tot 16u. 

Zondag 3/12   Hij komt, hij komt de lieve goede… 

Zondag 10/12  Wij hopen dat je graag op het plein spelen want vandaag is het 
pleinspelen. 

Zondag 17/12  De winter is er en vandaag trekken naar de schaatsbaan. Om 10u zullen we met z’n allen ver                
 trekken en tegen 12u zijn we terug op de chiro. 

zaterdag 23/12  Ho ho hooo vandaag staat heel de chiro in teken van kerstmis. Het is    
   vandaag chiro tussen 17u en 20u met een heerlijke maaltijd 
   inbegrepen. 

Zondag 31/12  Deze zondag is er geen chiro wegens oudejaarsdag. Wij wensen  jullie een fijn nieuwjaar!   

Zondag 7/1  Drie koningen, drie koningen geef mij een nieuwe hoed. Kom in  
   jullie beste koninklijke outfit. 

Groetjes van jullie leiders, tot zondag!!!

Louise: 0495 47 45 85

Luna: 0492 87 04 52
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SPEEEEELCLUB
12/11 = Brrrr, herfst is al eventjes in het land en de winter staat om de hoek, wat zullen we doen vandaag?

19/11 = We gaan vandaag samen met de ribbeltjes naar het bos voor een 
leuk bosspel!

26/11 = C H R I S T U S  K O N I N G (Chiro van 10u tot 16u) Vandaag kunnen 
jullie je laten bewijzen hoe prachtig jullie kunnen zingen! 

3/12 = Hoor wie klopt daar, kinderen?                        

10/12 = Heeft het al gesneeuwd? Kunnen we dan eindelijk sneeuwmannen 
maken?

17/12 = We gaan de schaatspiste van Kapellen eens uitproberen! We spreken af op de 
chiro van 10u en je mag je bengels komen ophalen om 12u.

ZATERDAG 23/12 = Het is bijna Kerstmis! Om dit te vieren krijgen jullie een heerlijke 
kerstmaaltijd van de leidingsploeg. Het is chiro van 17u tot 20u.

31/12 = Geen chiro wegens oudejaarsavond. Alvast een spetterende nieuw 
jaartoegewenst!                                                                                                    

7/1 = Omdat het gisteren Driekoningen was, gaan we vandaag het Driekoningenspel 
spelen!

Groetjes van jullie favoriete leiding,                                               

Tim (0475 27 02 63) Robin (0470 47 66 59)                                                    
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12/11 ) Vandaag gaan we gezellig kokkerellen, kom dus zeker want het wordt lekker! 

19/11) Vandaag strijden we samen tegen 1 persoon 

26/11) Het is christus koning vandaag en we gaan samen een gezellige zondag beleven 
we spreken af om 10 uur aan de kerk. Neem zekern boterhammen mee of vraag om een 
centje thuis om een pannenkoek te kunnen kopen(1euro/stuk). Om 16u sluiten we 
af op de chiro.

03/12) HOOOR WIE KLOPT DAAR KINDEREN ??????????????????? 
ik weet het in ieder geval niet. 

10/12) Het is nog eens tijd dat we gewoon nog eens wat typische en s u p e r -
leuke chirospelletjes spelen!

17/12) Vandaag begeven we ons op glad ijs want we gaan schaatsen!!!. Chiro van 10 tot 12

23/12) (ZATERDAG) HET IS KERSTFEEEEESSSTTTT VANAVOND DUS KOM ZEKER LANGS. Chiro van 17 
tot 20 uur.

31/12) het gaat een saaie oudejaarsdag worden, want het is geen chiro vandaag ☹ 

06/01) (ZATERDAG) onze hoeden zijn jammer genoeg versleten dus heb-
ben we er nieuwe nodig waar jullie voor gaan zorgen door jullie mooie 
stem te laten horen. Chiro van 16 tot 18 uur.

Lucas: 0471 54 18 30
Quinten: 0471 40 28 25
Nathan: 0474 96 14 69
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Zondag 12/11:   Bereid je maar voor op een héle rustige zondag want vandaag 
   kijken we naar een film.  

Zondag 19/11:   Deze zondag zullen we onze dag doorbrengen in het verre verre
Antwerpen. 

 
Zondag 26/11:   Of ge nu goed kunt zingen of niet maakt niet uit, het is vandaag christus koning, het feest van  
   de chiro. Om 10u spreken we af aan de kerk, neem eten mee voor onder de middag (of koop  
   pannenkoeken voor slechts 1euro) en om 16u sluiten we af!
    
 
Zondag 3/12   Heeeeeeeeelemaal vanuit Spanje is er een speciale verassing voor

jullie op de Chiro.

Zaterdag 9/12  Pas op hé want blijkbaar verdwijnen hier regelmatig dingen uit ons 
   Museum.

Zondag 17/12  Hopelijk is er niemand bang van ijs
want vandaag gaan we onze

  schaatsen aandoen. We spreken af op de chiro van 10u-12u.

zaterdag 23/12  Vandaag is heel de chiro in de sfeer van warmte en vrede want het is
   bijna Kerstmissss We eten allemaal gezellig samen tussen 17u en 2Ou.

Zondag 31/12  Deze zondag is er geen chiro wegens oudejaarsdag. Wij wensen jullie een fijn nieuwjaar!   

Zondag 7/1  We maken het vandaag extra gezellig want we spelen de       
   spelen van Gezelschap.  

Groetjes van jullie allerliefste, knapste, tofste, charmanste leiding

Ilais: 0471 83 14 25
Yari: 0470 54 97 39
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Het spetterende ket’aspi programma!!!
Zondag 12 November: De examens staan zo 
stilletjesaan voor de deur, vandaar bereiden 
we jullie er al wat op voor met een grootse 
QUIZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Zondag 19 November: Vandaag is het zover! We 
testen jullie zelfgemaakte spel uit op de tito’s in 
Antwerpe! Kom zeker op tijd! 

Zondag 26 November: CHRISTUS KONING. We 
spreken om 10u af aan de kerk. Na de misviering eten we samen 
op de chiro en kan je (als je wil) een pannenkoek kopen voor 1 
euro. Om 16u sluiten we af op de chiro zelf.

Zondag 3 December: hoor wie klopt daar kinderen??????? 

Zaterdag 9 December: helaas is het weer zover, studeren stude-
ren en nog eens studeren. Maar ook een beetje chiro, kom daarom 
tussen 19u en 21u30 naar de chiro om eens even te relaxen met 
een filmpje. 

Zondag 17 December: Joepiee schaaatsennnn, kom om 10u naar de chiro en vergeet zeker geen hand-
schoenen en dikke sokken! Om 12u staan we weer vertrekkensklaar op de chiro.

Zaterdag 23 December: Naar jaarlijkse gewoonten 
vieren we rond deze periode het feest van het weder-
kerende licht. Nu echt licht is het nog niet maar we vie-
ren er wel op, kom tussen 17u en 20u naar de chiro en 
eet samen met de rest van de groep een verrukkelijke 
maaltijd.

Zondag 31 December: gelukkig oudjaar! Helaas is het 
vandaag geen chiro

Zaterdag 6 Januari: Helaas ben ik ondertussen in vol-
ledige examenmodus, vandaar gaan we vanavond nog eens alle remmen losgooien en driekoningen 
gaan zingen. Smeer je stembanden maar in en trek je beste koningoutfit aan want we trekken er op uit! 
Tussen 18u en 20u  

Groentjes van jullie sympathike leider 
Michiel Hendrickx 0474250033 
michiel-hendrickx@hotmail.com 


