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Ribbels (2011-2012)
3 februari: “2 maal 3 is 4 wiede wiede wie wil van mij leren?!” Kom dan zeker
naar de chiro!
10 februari: Rauwww, grom grom, plijoe plijoe, twiet twiet, snuffel snuffel!
Ra ra waar zit jullie leiding? Kom verkleed als een dierentuindier of
een dierenverzorger!
17 februari: Alles kan en alles mag op deze super crazy verrassingsdag!
24 februari: Zijn jullie klaar voor een strijd die doorgaat tot het bittere, zoete
of zure einde? Een strijd zonder zwaarden maar met lepels, potten en ovens!
Wees er zeker bij!

Speelclubbers (2009-2010)
3 februari: Vandaag gaan we al spelend leren hoe het is om te leven met een
beperking!
10 februari: Wie wordt het sterkste geslacht? Kom naar de chiro en strijd
voor de eer van de jongens of de meisjes! (& om politiek correct te zijn van
de x'en)
17 februari: Zijn de Speelclubbers echt zo cool, slim, grappig, knotsgek als ze
beweren? Kom dit dan vandaag bewijzen!
24 februari: Er zijn een hoop bandieten ontsnapt uit de gevangenis :o Kom jij
ze mee vangen? Of ben jij misschien de boef? Kom verkleed als politie of
boef!

Rakwi’s (2007-2008)
3 februari: Oewoewoewoewoe! Haal je lasso’s en pijl en boog maar naar boven en
kom verkleed als echte cowboys en indianen!
10 februari: Oh oh, het is weer bijna Valentijn en daarbij heeft Cupido jullie hulp
nodig!
17 februari: Jullie Godfathers of Godmothers staan al klaar, maar laat ze
niet te lang wachten; time is money! Kom in gepaste maffia-outfit.
24 februari: Vandaag trekken we op avontuur en zetten we ergens anders ons
kamp op … Kom allemaal met de fiets (die volledig in orde is 😉) en eventueel
regenkledij!

Tiketo’s (2004-2005-2006)
3 februari: Zoek je wapens, richt op je tegenstanders en schiet, maar let
vooral op voor onschuldige burgers. Chiro van 14u tot 19u!
10 februari: Een beetje sport kan zeker geen kwaad, kom in fitnessuitrusting
en neem je fiets mee.
17 februari: Over het programma van vandaag kunnen we helaas niet veel
.
kwijt … Wat we wel kunnen zeggen is dat je best stevige schoenen, warme
kledij en een regenjas aandoet. En een krant of een tijdschrift meeneemt (dit
speciaal gaan kopen hoeft niet!).
24 februari: Kom verkleed als een personage van Mario. Klaar voor de start:
3, 2, 1, Go!

Kespi’s (2001-2002-2003)
3 februari: Randompje random! Kom met de fiets! Chiro van 14u tot 19u!
10 februari: Harden dag!
17 februari: Neem mee: een lepel, (nep)bloem, BuzzyPas/buskaartje, gsm,
zwembroek/bikini/badpak en een velletje wc-papier. Kleed je heel warm aan!
24 februari: Evaluatie quiz

