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Ribbels (2011-2012)
4 november: Vandaag is het bommazondag! Tijd om eens gezellig bij familie
op bezoek te gaan of te spelen met de kinderen uit de wijk!
11 november: Braaf of een beetje ondeugend? Boven of onder? Vleugeltjes
of een staartje? Vandaag is het engeltjes en duiveltjes dag! Kom zeker verkleed
in een engeltje of een duiveltje en speel mee!
18 november: Vandaag komen de oudste leden leiding geven dus zet jullie
beste beentje maar voor!
25 november (XXL-dag): Christus Koning!! Vandaag is het XXL-dag en mogen
alle ouders meespelen! Schrijf je dus maar snel in! Brief volgt nog! Chiro van
9u30 tot 15u!

Speelclubbers (2009-2010)
4 november: Vorige week waren we op weekend dus mogen jullie de laatste
dag van de vakantie nog eens langs de bomma gaan! Bommazondag.
11 november: Lukt het de geRobineerde en Jelmeralen om, net zoals
Geallieerde en Centrale 100 jaar geleden, vrede te sluiten vandaag? Kom
verkleed als sodlaat en we komen het samen te weten!
18 november: De oudste leden komen leiding geven, dit wil je gewoonweg
niet missen! Ze hebben ook gevraagd om nog eens jullie beestigste outfits
boven te halen!
25 november (XXL-dag): Vandaag is het Christus Koning, meer info volgt nog
in een brief! Chiro van 9u30 tot 15u!

Rakwi’s (2007-2008)
4 november: Even tijd om te bekomen van ons Afdelingsweekend… Slaap uit,
ga langs de bomma, maak nog snel wat huiswerk tegen morgen, … Het maakt niet
uit! Als je volgende week maar weer paraat staat! Bommazondag.
11 november: Zorg jij mee voor de vrede? Of zal de oorlog blijven voortduren?
18 november: Vandaag zet jullie leiding een stapje opzij… Wie dan wel jullie leiding
is vandaag? Kom het snel ontdekken!
25 november (XXL-dag): Christus Koning! Meer info volgt met de brief… Chiro van
9u30 tot 15u!

Tiketo’s (2004-2005-2006)
4 november: Na een weekend vol pret, een zondag thuis in bed.
Bommazondag.
11 november: Vandaag verkopen we iets lekkers voor RodeNeuzendag, als
jullie op tijd ontsnappen. Chiro van 14u tot 19u!
18 november: Doe legerkledij aan en bottinnen voor een geweldig trio.
25 november: Christus Koning, een brief volgt nog. Chiro van 9u30 tot 15u!

Kespi’s (2001-2002-2003)
4 november: Bommazondag.
11 november: Samen met de Frelus! + Infomoment voor ouders en leden
“leiding zijn” om 18u! Chiro van 14u tot 19u!
18 november: Leiding geven aan de kindjes! Jullie moeten na 18u nog even
blijven voor evaluatie!
25 november: Vandaag is het Christus Koning! Brief volgt. Chiro van 9u30
tot 15u!

