
Liefste ribbeltjes, zijn jullie klaar om er een supermegaonvergetelijkcoolpaars jaar van te 
maken??? Wij alvast wel! We gaan dit jaar ongelofelijk coole avonturen beleven samen.  
EN VERGEET NIET: PIF POEF PAF, RIBBEL ZIJN DA’S MAF Olé! 
  

 Zondag 27/09: Tijdens deze eerste Chiro zondag zullen jullie kennismaken met jullie 
nieuwe supertoffemegacoolelieve leiding!! ☺  

 

 Zondag 04/10: Deze zondag zullen jullie ons jammer genoeg moeten missen! Jullie 
lieve leiding is momenteel hard bezig met het opknappen van karweitjes  

 

 Zondag 11/10: Vandaag is het prinsessenfeest van onze lieve prinses Britt, ter ere van 
haar 18e verjaardag! Prins Memphis probeert vandaag haar hart te veroveren! Doe 
allemaal jullie mooiste prinsessen/prinsen outfit aan.  

 

 Zondag 18/10: Kookpot? Check! Ingrediënten? Check! Recepten? Check! Vandaag 
gaan we samen koken, hopelijk laten we niets aanbranden haha! Jullie worden 
vandaag om 10:00 u op de chiro verwacht! Mama en papa mogen jullie komen halen 
om 14:00!  

 

 Zondag 25/10: Ahoy piraatjes! Blub, blub zeemeerminnen! Vandaag ontdekken we de 
onderwaterwereld. Kom zeker verkleed vandaag. Ship Ahoy!  

 

 Zondag 01/11: Vandaag zullen jullie ons jammer genoeg moeten missen . Geniet 
van jullie feestdag en tot volgende week!  

 

 Zondag 08/11: Vandaag trekken we erop uit naar onze lieve boer Guust!  
Guust den boer heeft 4 konijnen, 12 bonte kippen en een fiere haan. Een 4 – tal 
varkens, hij noemt dat zwijnen die ginder in de wei bij de koeien staan. Guust den 
boer dat is ne kerel, nooit is hij een beetje moe, hij zingt en hij fluit als een echte 
merel, de kippen zeggen tok en de koe zegt boe!  

 

 Zondag 15/11: Kunnen jullie de leiding verslaan? Maak je borst al maar nat! 
 

 Zaterdag 21/11: Christus Koning! Verdere informatie volgt nog 
 

 Zondag 22/11: Geen Chiro! We rusten nog uit van Christus Koning.  
 



 Zondag 29/11: Wie is de slimste ribbel 2020? Vandaag quizzen we erop los! Wie gaat 
er met de titel en de mooie beker naar huis?  

 

 Zondag 06/12: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! De lieve sint komt 
vandaag bij ons op bezoek? Wie krijgt er wat lekkers, wie steekt hij in de zak?  

 

 Zondag 13/12: Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee dat is het niet! Het is 
megaribbelleiding die je op het domein ziet! Vandaag staat in het teken van 
superhelden, je mag verkleed komen!  

 

 Zaterdag 19/12: HO HO HO! Zijn jullie al in de kerstsfeer? Wij alvast wel! Trek je 
mooie kerstsokken en kerstmuts al maar aan, bij ons staat de kerstboom al aan. (Zie 
mail)  

 

 Zondag 20/12: Vandaag is het geen Chiro, geniet nog maar een beetje na van het 
kerstfeestje van gisteren!  

 

 Zondag 27/12: Hopelijk hebben jullie een leuk kerstfeest gehad! Vandaag is het geen 
Chiro, geniet nog maar verder van jullie vakantie ☺  

 

 Zondag 03/01: Geniet van jullie kerstvakantie! Kusjes, de leiding xxxx   
 

 
Hanne: 0496833569 
Britt: 0472830598 
Ellen: 0471481246 
Kwinten: 0484036157 
Memphis: 0471522342  


