
 

Enthousiast juni 

  



Dag beste, coolste, dapperste, schattigste, leukste en 

grappigste ribbeltjes. Het einde van het Chirojaar is jammer 

genoeg aangebroken. We zullen er een onvergetelijke maand 

juni van maken! 

 

2 juni: Vandaag zullen we de chiro en de rest van de wereld laten 

zien hoe een hechte groep wij zijn. Vandaag zullen we als één grote ploeg de zondag 

doorbrengen. 

 

8 juni: Japtap!  

9 juni: Het is pinksterweekend. Jullie hebben vandaag geen Chiro.   

 

 

16 juni: Het is goed weer vandaag dus neem allemaal 

maar een handdoek mee en kledij dat nat mag worden. Hopelijk zijn 

jullie niet bang om nat te worden, want dolle waterpret is voorzien! 

 

 

 

23 juni: Zoals elk jaar vertrekken we op groepsuitstap. Maar we gaan 

niet alleen ribbeltjes. Nee, vandaag nemen we héél onze stoere 

chirobende van ellende mee. Hier krijgen jullie nog een aparte brief 

van met meer informatie. 

 

30 juni: Vandaag is het geen Chiro. De leidingsploeg is zich volop aan het 

voorbereiden op het kamp. 

 

 

Wauw, wauw en nog eens wauw… Wat hebben jullie leiders een ongelooflijk 

Chirojaar gehad met de beste, coolste, dapperste, schattigste, leukste en 

grappigste bende van het land! Daarom nodigen wij jullie uit om samen met ons 

op kamp te vertrekken naar de Ardennen! Tot dan! 

 

Dikke knuffels van Liseuhh, Stientjeuhh en Lorreuhh  

 

 



  

 

16/06: Hopelijk schijnt het zonnetje vandaag 
en is het warm weer, want we 

gaan waterspelletjes spelen! neem zeker een 
klein handoekje, reserve kleren en zonnecréme 
mee.  

 

 

 



Zo dit was helaas de laatste enthousiast van het chirojaar 
 Hopelijk gaat ook iedereen mee op kamp! Tot 3juli.  

 

 

Groetjes en dikke kusjes van jullie tofste en liefste leidsters 
Amber, Morane, Laura en Arianna xxxx 

 

 
  



RAKWI’S (JUNI)  

   

 

 Het kamp komt dichterbij  

SPANNEND  

  

Weer 10 dagen vol plezier en 

avonturen, wees er zeker bij ;)  

  

Geniet nog van de laatste maand 

van het jaar met de beste leiding 

van de chiro!!  

2JUNI  

ZWEM ME N  
Deze zondag wordt het zomers weer!! Om eens iets 

anders te doen dan waterspelletjes op de chiro gaan 

we deze keer naar de zwemvijver van het 

boekenberg park.  

Vergeet dus zeker u zwemgerief niet (Voor de jongens 

geen shorten als zwembroek, maar strakke 

zembroeken zonder zakken. Anders mag je niet in de 

vijver.) en uw 4 uurtje.  

Voor de rest is het volledig gratis    

  

We spreken af aan de ingang over café Exter, 

gelegen in de eksterlaar.  

 

  

  

16 JUNI  

HEV I GE SP EL EN  
Vandaag doen we nog eens goed 

wild. We trekken naar het fort en 

spelen er allerlei hevige spelen.   

  



  

9 JUNI  

GE EN CH IR O   
Deze zondag is het geen chiro omdat het 

zaterdagavond JAP TAP is. Zeker een goede 

vervanger, we zien jullie hopelijk allemaal daar!   

  

X X X  C O N N O 

R & M I T C H & L U N A  

  

23 JUNI  

GRO EP S UI TS TA P  
De laatste chirozondag van het jaar 

   

Gelukkig gaan we vandaag iets 

extra leuk doen, maar dat gaan we 

nog niet verklappen. Hiervoor krijgen 

jullie nog een brief.   

  

  

  



  



 



Beste Ketiranten 
Hieronder vinden jullie een exceloverzichtje van 
wat we allemaal in juni gaan doen.  

 

 
 

Veel succes met jullie examens in juni en kom zeker 
ontspannen op de avondchiro of de Japtap! 

Groetjes 

 

Ketirantenleiding 



 
Inschrijven via: https://forms.gle/Z6MDtiPaeYHwpQCf7 
 

https://forms.gle/Z6MDtiPaeYHwpQCf7?fbclid=IwAR3WhzlP_PtiicRQfcHY3Okp262fijCvVSBYw-3qqOjMOVqhqKWDfX9cqU0
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