Ribbels
Zondag 1 april 14-18 uur:
Helaas pindakaas, vandaag is het geen Chiro.
Zondag 8 april 14-18 uur:
Vandaag is het geen Chiro. Jullie leiding is alle paaseitjes er even terug af aan het sporten.
Zondag 15 april 14-18 uur:
Smeer jullie benen maar in want vandaag nemen jullie het op tegen jullie eigen leiding. Als jullie
winnen dan krijgen jullie een verrassing van ons.
Zondag 22 april 14-18 uur:
Vandaag gaan we iets zeer leuks knutselen. Neem allemaal een witte T-shirt mee.
Zaterdag 28 april:
Jullie worden allemaal verwacht tijdens onze jaarlijkse spaghettislag.
Zondag 29 april 14-18 uur:
Vandaag is het geen Chiro omdat het weer klusjesdag is. De ouders en kinderen zijn zeker welkom
om te helpen klussen.
Zondag 6 mei 14-18 uur:
Vandaag is het familiedag dus neem allemaal jullie mama, papa, oma, opa, broer, zus, … mee en laat
ze zien wat wij allemaal doen op de chiro.
Zondag 13 mei 14-18 uur:
Vandaag is het leidingwissel, dus jullie hebben jammer maar helaas geen leiding van jullie
allertofstemegacooluberfantastische leiding.
Zondag 20 mei 14-18 uur:
Neem allemaal reservekledij mee, want als het weer ons mee zit, spelen we waterspelletjes vandaag.
Zondag 27 mei 14-18 uur:
Vandaag krijgen jullie geen leiding van ons omdat wij moeten studeren. Maar wees gerust, jullie zijn
in goede handen.

Zondag 3 juni 14-18 uur:
Vandaag is het ons ribbelcafé daarvoor moeten we veel voorbereidingen treffen. Dus we kunnen
jullie hulp zeker en vast gebruiken. De ouders, vrienden, familie, … zijn welkom vanaf 17u30.
Zaterdag 9 juni 17-19u30:
De leiding staat onder grote stress door de examens, dus hebben wij besloten om een relax avond te
doen met alles erop en eraan: massages, maskertjes, … Maar geen getreur jongens, voor jullie zal er
ook iets aanwezig zijn rarara wat is het je hebt er een tv voor nodig, een super coole game en kaskes.
Er zal een kleine versnapering voorzien worden. 
Zaterdag 16 juni 17-19u30:
Vandaag spelen we spelletjes die jullie nog niet zo goed kennen, maar wel super leuk zijn. Er zal een
kleine versnapering voorzien worden. 
Zondag 24 juni 11-17u:
Vandaag is het groepsdag. Dan gaan we met heel de Chiro iets leuks doen. Neem allemaal zeker jullie
zwemgerief, zonnecréme, zonnebril, pet, … en 10 euro mee (verdere info volgt nog).

