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Heyhoi!
Een hele grote danku aan iedereen die een geluk(s)zakje kocht van de Ribbels en de Rakwi’s! De
opbrengst gaat naar Juno, een opvangtehuis in Schoten voor kinderen en jongeren. Zo kunnen wij
als chiro bijdragen aan een mooie kerstperiode voor jongeren die soms iets minder een gelukszakje
zijn. Kortom: een hele dikke merci aan iedereen die heeft meegewerkt en/of heeft gekocht!
Verder is deze maand opnieuw gevuld met avondchiro’s en gewone chirodagen! De jongsten
(Ribbels, Speelclubbers en Rakwi’s) hebben nu avondchiro op zaterdag van 18u tot 20u en
de oudsten (Tito’s en Kespi’s) hebben nu terug gewone chirodagen op zondag van 14u tot 18u/19u.
Chirozoentjes
de leidingsploeg

Ribbels (2011-2012)
6 januari: Bommazondag. Nog even een beetje nagenieten van alle feestjes en
van al het lekkere eten!
ZATERDAG 12 januari: Wie wordt vandaag miljonair? Doe chique (avond)kledij
aan! Chiro van 18u tot 20u!
ZATERDAG 19 januari: Doe allemaal iets fluoriserends aan en voorzie heel
warme (en indien nodig regen-) kledij! Chiro van 18u tot 20u!
27 januari: Nog eens tijd om dag te gaan zeggen tegen oma, opa, tante en
nonkel! Bommazondag.

Speelclubbers (2009-2010)
6 januari: Bommazondag.
ZATERDAG 12 januari: Heb jij het geluk aan jou zijde? Kom het testen in
Casino Don Bosco! Haal je chiqueste outfit uit de kast voor deze prachtige
avond vol spelplezier! Chiro van 18u tot 20u!
ZATERDAG 19 januari: Welkom bij de slimste speelclubber ter wereld! Begin
alvast maar je chirokennis op te frissen want deze zal zeker van pas komen
tijdens deze spannende quizavond! Chiro van 18u tot 20u!
27 januari: Bommazondag.

Rakwi’s (2007-2008)
6 januari: Bommazondag.
ZATERDAG 12 januari: Wie wordt miljonair? Een Ribbel? Een Speelclub? Een Rakwi?
Of jullie allemaal? Kom het te weten op deze glamoureuze avondchiro… Kom
gekleed in chique avondkledij en schitter als nooit tevoren! Chiro van 18u tot 20u!
ZATERDAG 19 januari: Nu het ’s avonds vroeger donker is, gaan we daar eens goed
van profiteren! Zorg ervoor dat je warm genoeg aangekleed bent, want het grootste
deel van de tijd zullen we buiten spelen… Chiro van 18u tot 20u!
27 januari: Bommazondag.

Tiketo’s (2004-2005-2006)
6 januari: Geniet nog maar van je vakantie en Driekoningen. Bommazondag.
13 januari: We gaan nog eens op stap. Kom met de fiets. Chiro van 14u tot
19u!
20 januari: Vandaag zamelen we geld in met een nieuwe verkoop.
27 januari: Volgende maand gaan we er terug tegen aan! Bommazondag.

Kespi’s (2001-2002-2003)
6 januari: Bommazondag.
13 januari: Voorbereiding quiz! Chiro van 14u tot 19u!
20 januari: Wat cultuur opdoen.
27 januari: Bommazondag.

