
 

Enthousiast april – mei 

  



Ribbels: april en mei 
Zondag 07 april: 

Vandaag gaan we lekkere paascakejes maken. Het is dus 
niet nodig om een vieruurtje mee te nemen. Neem 2 euro mee. 

Zondag 14-21-28 april: 

 Het is spijtig genoeg geen Chiro! Wij wensen jullie een 
vrolijk pasen!  

Zondag 05 mei: 

 We gaan vandaag met andere Chiro’s van Antwerpen een 
groot spel spelen. Meer info volgt nog. 

Zaterdag 11 mei: 

Het is jeugddag in het park van Borsbeek. De uren zijn van 
14u tot 17:30u. 

Zondag 19 mei: 

  Vandaag leren we hoe dat het is om met de Chiro 10 
dagen op kamp te gaan! Neem vandaag allemaal een slaapzak mee. 

Zondag 26 mei:  

 Het is tijd voor het grote boevenspel. Wie kan het beste 
inbreken maar daarna ook weer uitbreken. 

 



Liefste speelcub 

Er staan weer twee heel leuke maanden op ons te wachten!  

 

APRIL 

7 april 

De jaarlijkse traditie van de paaseitjes staat weer voor de 

deur! Ook dit jaar zijn ze de chiro niet vergeten. Vergeet 

dus zeker jullie speurneus niet zodat jullie met iets lekker 

terug naar huis kunnen keren.  

 

 

  14, 21&28 april 

  Op deze dagen is het spijtig genoeg geen chiro,  

 maar geniet van een welverdiende vakantie! In   mei 

geven we er weer een lap op.  

 

 

 

MEI  

5 mei  

Vandaag gaan we ons amuseren met andere chiro's op de gewestdag. Meer info 

hierover volgt nog! 

 

  

 

ZATERDAG 11 mei  

Het is weer de jaarlijkse jeugddag in het park van Borsbeek, daar trekken we dan ook 

naartoe. Meer info krijgen jullie nog.  

 

19 mei  



Iedereen heeft er al wel eens van gedroomd om een 

superheld te zijn en vandaag is de dag dat deze wens in 

vervulling gaat! Kom daarom ook allemaal in je beste 

superheldenoutfit.  

 

 

 

 

 26 mei  

 Vandaag is het een speciale dag, want het zijn de  leden tegen de leiding. Of 

ook wel de  boomliefhebbers versus de boomhakkers. Wie 

zal  het winnen? De ervaren leiding of de creatieve 

 leden? Dit wordt een battle om niet te missen!  

  

 

Vele x-jes van Amber, Arianna, Morane en Laura 

  



Dag liefste Rakwi! De maanden april en mei komen er aan en er staan jullie alweer veel leuke zondagen 

te wachten. Kunnen jullie de rebussen oplossen en er achter komen wat jullie allemaal zullen beleven 

deze maanden? 

Zaterdag 6 april 

We beginnen de maand speciaal! In plaats van op zondag worden jullie dit weekend zaterdag van 19u 

tot 21u30 op de Chiro verwacht voor een heus  

Kom allemaal in jullie pyjama en neem jullie        

favoriete knuffel en  €… mee. 

 

 

Zondag 14, 21 en 28(!) april 

Jammer genoeg is het 14 en 21 april paasvakantie en geen Chiro. Ook 28 april is het geen Chiro want de 

leiding gaat dit weekend op   

Tot in mei!  

 

 

Zondag 5 mei 

Vandaag splitsen de jongens en de meisjes zich op voor een echte  

 

 

 

 

Zaterdag 11 mei 

We verplaatsen de Chiro deze week nog eens naar zaterdag want vandaag is het  

Jullie worden om 14 uur op de Chiro verwacht zodat we ons samen kunnen 

verplaatsen naar het park. We zullen om 17u30 terug aan de Chiro staan.  



Zondag 19 mei 

Vandaag kijken we hoe ver jullie het zouden schoppen als hoofd van een restaurant. Ja, je hoort het 

goed, leg jullie koksmutsen al maar klaar want vandaag gaan we  

 

 

 

 

Zondag 26 mei  

We verlaten de Chiro vandaag en verkennen ons vertrouwde Borsbeek. Dit doen we niet aan de hand 

van een landkaart maar van een  

 

 

 

 

Wij zijn benieuwd of jullie alles gevonden hebben. Laat het ons zeker weten! 

Liefs Mitch, Connor en Luna 

  



 



 

 

  



  



 


