
 

 

 

Enthousiast februari – maart 

  



Lieve Ribbels 

Alvast eerst een GELUKKIG NIEUWJAAR!! Wij wensen dat jullie veel leuke, stoere dingen gaan 

beleven in 2019. En hier gaan wij een handje bij helpen natuurlijk . Laten we er nog een 

onvergetelijk chiro jaar van maken met mooie, toffe, zonnige zondagen. 

FEBRUARI 
 

3 februari: chinees nieuwjaar  

In China vieren ze 5 februari Chinees nieuwjaar, en wij gaan daar mee van profiteren. Vandaag 

gaan wij op de chiro ons eigen Chinees nieuwjaar vieren. Wat houd dat juist in?  

 Feest vieren met echte Chinese draken 

 Eten met stokjes 

 Ons buikje rond eten met gelukskoekjes  

 Dansen op Chinese muziek 

Dresscode: Chinese traditionele kleren 

 

10 februari: weekend 

WIJ GAAN OP WEEKEND!! Wie is er klaar voor? Wij hebben er zoveel zin in, hopelijk zitten jullie 

ook al te poppelen om te vertrekken. Jullie krijgen nog een brief met alle info. 

 

17 februari: dinooooo’s 

 
 

23 februari: kipke aan’t spit  

Deze zaterdag zijn jullie allemaal welkom op de chiro om een lekker kippetje te kopen eten. 

Over deze eetslag krijgen jullie nog meer info, deze komt via een brief en komt ook op de site 

terecht. Omdat wij dat weekend al heel hard hebben gewerkt is het jammer genoeg zondag 

24/02 geen chiro. 

(ps : steek jij graag je handen uit de mouwen en sla je graag een babbeltje? Dan bij jij geschikt 

voor mee te afwassen op kipke aan’t spit ;) Alvast duizend maal bedankt. 

 
 
 

MAART 



3/03 : schaatsen  

Vandaag gaan we glijden op het ijs. Jullie worden 

allemaal verwacht gewoon om 14u op de chiro. We 

zoeken ouders om ons heen en terug te vervoeren. Als 

je wilt rijden mag je het altijd laten weten aan ons via 

sms. We zijn ongeveer met 15 in totaal dus we hebben 

ongeveer 4 a 5 auto’s nodig. Wat je ook zeker moet 

meenemen is: 

 4 euro 

 Een pas of sis kaart 

 Handschoenen  

 Dikke sokken (eventueel) 

 

10/03: jongens tegen meisjes 

Hou jullie vast aan te takken van de bomen want vandaag wordt het hard. Héél hard. We gaan 

eens kijken wie nu de beste zijn. De jongens of de meisjes. Ik denk dat ik al weet wie er gaat 

winnen maar ga het toch lekker niet zeggen! Als je het wil weten, kom dan maar gewoon naar 

de chiro  

 

17/03: dag van de liefde  

De dag van de liefde in net geweest, maar dat kunnen wij natuurlijk niet zo laten. Vandaag doet 

cupido zijn laatste ronde, en dat wel op chiro jap. Ik zou zeggen allemaal komen want er gaan 

hartjes sneller slaan na deze zondag. 

 

24/03:  

Vandaag is het de enigste dag dat jullie in jullie pyjama mogen blijven 

zitten, want jullie mogen er met naar de chiro komen. Wat we gaan 

doen is nog een verassing maar het wordt weer een fijne zondag. 

 

31/03: dorpsspel 

Deze zondag gaan we heel Borsbeek verkennen want er staat een 

belangrijke missie op ons te wachten. 

 

 

Knuffels en kussen 

LORRE , LISE en STIEN  

  









 



Dag lieve rakwi! 

Hieronder een spelletje voor de komende maanden! Veel succes! 

 



 









 



 


