
Aanpassing enthousiast 
Hij komt, hij komt, … maar wel een beetje vroeger. Voor alle 

afdelingen behalve de tito’s zal het programma voor zondag 2 en 

9 december omgewisseld worden.  

Dit omdat Sinterklaas op zondag 2 december zal langskomen, 

niet op 9 december. 

  



 
  

Enthousiast december – januari  

 

 

 

 
 



Ribbels  
Enthousiast december en januari 2019  

  

Kan jij aan de hand van de foto’s raden wat we gaan doen zondag?  

02 december  
  

  

 

09 december  

 

16 december  
Vandaag gaan we 
gezellig kerstfilms kijken 
en de leiding voorziet 
jullie van lekkere 
versnaperingen. Neem 
daarom allemaal  
zeker    
2 EURO mee!  

   

  



23 december –  
30 december – 
06 januari  

  

13 januari     
  

          R + S  

20 januari   

   

27 januari  

   

  

  

   



  

Belangrijke boodschap   
Door de wintertijd zal het in de maanden December, Januari & Februari Chiro zijn tot 17u in plaats 

van 18u.   

   

   

        2/12   

Vandaag laten we onze stoute schoentjes thuis en 

vervangen hen door onze meest sportieve schoenen. 

Het is namelijk sportdag!   

   

   

   

   

   

9/12   

Eindelijk is het zover! Sinterklaas komt op bezoek om alle 

brave kindjes te belonen, ben jij hier één van?   

   

16/12   

Nu dat Sinterklaas terug naar Spanje is, gaan we ons laten 

verwennen door de Kerstman.    

Het grote kerstspel is hier ideaal voor! Natuurlijk moeten we 

ons ten volste kunnen inleven in deze dag, daarom 

verwachten we jullie dus allemaal in jullie beste, leukste of 

coolste kerstoutfit.    

     

   

    

December   
  
  



   

23 & 30/12 en 6/01   

Jammer genoeg is het op deze data géén 

Chiro. Maar geniet van jullie vakantie en we 

wensen jullie alvast een spetterend Nieuwjaar 

toe! We zien jullie graag terug in 2019!   

   

   

   

   

   

   

13/01   

Joepie terug Chiro!    

Om deze dag nog specialer te maken, gaan we allemaal gekke dingen doen samen met de ribbels!   

Daarnaast is er de spijtige boodschap dat de leidsters Arianna, Laura en Morane deze dag niet 

aanwezig zullen zijn doordat ze studeren voor hun examens. Laten we allemaal duimen voor hen!    

   

   

   

19/01   

Filmavond! Vandaag kunnen jullie komen genieten van een 

prachtige voorstelling dankzij Cinéma Jap.   

Waar?    Op Zonneburcht   

Wanneer?   Van 19u tot 21 u   

Extra’s    1 euro voor een hapje en een drankje   

    

    

Januari   
  
  



Jammer genoeg is het hierdoor op zondag 20 januari géén Chiro.    

   

   

   

27/01   

Speelclub is de baas, allesinds over hun eigen dorp. We halen de Bob de Bouwer in ons naar boven 

zodat we samen één grote speelclubstad kunnen bouwen!   

   

   

Veel groetjes van jullie leidsters, Amber, Arianna, Laura en Morane.   

   

   

     



  

Liefste Rakwi’s  
Voor we beginnen met het programma te overlopen nog een belangrijke mededeling :  

Vanaf deze maand gaat het winteruur in op de Chiro. Dit betekent dat de zondagen nu niet meer duren van 14u tot 
18u maar van 14u tot 17u!!   

02/12  
Het koude weer wordt ons voor een 
keer een beetje te veel. Vandaag 
blijven we gezellig binnen en spelen 
we gezelschapsspelletjes!   

  

09/12  
Wij hopen dat jullie allemaal braaf zijn 
geweest dit jaar, want vandaag krijgen 
we een bezoekje van de Sint! Wie krijgt 
er zoets en wie beland er in de zak?   

  

16/12  
Omdat we jammer genoeg geen Chiro hebben op  25 
december, vieren wij Kerstmis alvast vandaag. 
Nemen jullie allemaal maar versiering mee zodat we 
het lokaal Kerstwaardig kunnen maken.   

  

23/12, 30/12 & 06/01  

Het is Kerstvakantie! Tijd om samen te zijn met 
je familie en cadeautjes uit te pakken! Geen 
school maar ook jammer genoeg geen Chiro. Wij 

zien jullie daarna heel graag  
terug <3.   

  

    



  

13/01  
De Rakwi’s laten vandaag zien dat ze zich toch niet klein 
laten krijgen door het koude weer. Zet jullie schrap want er 
staat rennen, razen en ravotten op het programma. Vandaag 
zijn het hevige spelen!  

  

20/01  
Wij zijn allemaal nog volop in de 
winterstemming en hopen jullie ook. Kom 
allemaal met de fiets, neem allemaal €4 en 
handschoenen mee want vandaag gaan we 
schaatsen!   

  

27/01  
Met de vele voetbaltalenten in onze groep is een dag vol balspelen 
een absolute vereiste. Vandaag is die dag!  

 
  

  

Vele warme kusjes van Mitch, Connor en Luna X  

    



  



  



  



  



 

OOK JOUW 
  

VERENIGING  
  

VERDIENT MEER  

MIDDELEN! 
  

Doe vanaf nu je online shopping bij je favoriete webshop via  
Trooper   en steun zonder 1 euro extra uit te geven!   

JOUW VERENIGING POWERED BY   



 

  

 


