
ALGEMEEN 

Dag liefste Chirovriendjes en -vriendinnetjes! 

Afdelingsweekend Ribbels: 4-5 februari 

5 februari: Chiro voor Speelclub, Rakwi, Tito, Keti en Aspi – Meespeeldag bij de Speelclubs.  

11 februari: FUIF Oudercafé!  

12 februari: Gewoon Chiro – (Tito activiteit) om 13u op de Chiro met 1 euro en je fiets! 
19 februari: Bommazondag (GEEN Chiro) 

26 februari: Gewoon Chiro 

RIBBEL 
 

5 februari: Dit weekend is het eindelijk tijd voor ons langverwachte afdelingsweekend!!! Meer info volgt via een 
aparte mail. 

12 februari: Een geheim boek, veel vragen, rare wezens en…. Een eenhoorn??? Wat zullen we nog vinden in onze 
gekke wereld van Gravity Falls? 

19 februari: Bommazondag 

26 februari: Shadow clone Jutsu! Nunchucks! Hiyaah! Vandaag begint jullie Ninja training: Knoop jullie 
hoofdband om en kom in jullie stoerste ninja pak. 

SPEELCLUB 
 

5 februari: Neem je ouders mee om samen te spelen met ons? 

12 februari: “Woutertje, Woutertje, wiede wiede wiede woeee! Piep klein kabourtje, kom als ik roep.. ! Kom 
verkleed als kabouter ●:" 

19 februari: Bommazondag 

26 februari: Vandaag vieren we verschillende feestdagen want Nellie is jarig! Kom verleed in iets feestelijk! 

RAKWI 
 

5 februari: Een ‘goeie oude Chirozondag’!  

12 februari: Love is in the air!  

19 februari: Bommazondag 

26 februari: Vandaag gaan we op tocht dus trek stevige wandelschoentjes aan! 

DON BOSCO KRANTJE FEBRUARI 
 

 

 
 

 
 



KETI 
 

5 februari: Ik ben op skireis… Wie gaat er mij vervangen? 

12 februari: Ik ben nog steeds niet terug. Ook vandaag komt er andere leiding! 

19 februari: Bommazondag 

26 februari: Dit weekend staat ons ’24-urenspel’ gepland. Dit is van zaterdag 13u tot zondag 13u. Zie dat je erbij 

bent!! (verdere informatie volgt nog) 

ASPI 
 

5 februari: Hey Rakker! We vliegen erin! Onze eigen echte ‘Aspibakker’! 

12 februari: Ik heb een idee! Doen jullie mee? 

19 februari: Bommazondag 

26 februari: De grote vraag van vandaag… Is ons lokaal al af? 

 
 
 

 
 
 
 

TITO 
 

5 februari: Haal je onderhandelskils maar boven. 

12 februari: Kom met je fiets en 1 euro om 13u naar de Chiro! Kom bewijzen dat jullie de beste Tito’s van het 
Gewest zijn. Een ‘4-uurtje’ moet je niet meenemen.  

19 februari: Bommazondag 

26 februari: Elke minuut telt. De Aspi’s geven leiding aan ons. 


