
3/10:  Dance like nobody is watching. (Chiro)
10/10: Als je het kan dromen, kan je het doen. (Chiro)
17/10: Als je baay zecht, zeg dan ook geen hallo meer. (Chiro)
Vrijdag 22/10: Dag van de jeugdbeweging om 7h30 op de chiro, meer info
volgt nog 
24/10: Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum. (Geen Chiro)
31/10: Pindakaas is ook kaas!!! (Chiro)
7/11: A smile is the best thing you can wear! (Chiro)
Zaterdag 13/11: Spaghettislag
14/11: Het leven is geen ponykamp. (Geen Chiro)
Zaterdag 20/11: Christus Koning @Kerk Bonhei
21/11: Het leven is soms zwaar, maar je kan ook tillen. (Geen Chiro)
Zaterdag 27/11: Wij leren niet voor school, maar voor het leven
(Examenchiro, info volgt)
5/12: Good food tastes better with good friends. (Brunch en Sinterklaas)
Zaterdag 11/12: Work hard, play hard. (Examenchiro)
Vrijdag 17/12: It's the season to sparkle! (Kerstfeestje)
26/12: Lach zolang je nog kunt, later heb je geen tanden meer (Geen Chiro)
2/1: I am not weird, I am limited edition. (Geen Chiro)
9/1: Hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal. (Geen Chiro)
Vrijdag 14/1: Cinema Aksent @Chiro Aksent, meer info volgt!
23/1: Het gras lijkt altijd groener aan de overkant. (De Aspi's geven vandaag
leiding)
30/1: Carpe fucking diem. (Groepsspel met heel de Chiro)
6/2: Be the reason someone smiles today :)) (Chiro)
13/2: Stay positive, work hard, let it happen. (Chiro)

BUENOSBUENOSBUENOS
DIASDIASDIAS
KETI'S!KETI'S!KETI'S!

Wij zijn mega blij dat wij dit jaar met jullie
kapoentjes onvergetelijke avonturen kunnen

beleven. Omdat wij super cool zijn en mee met
onzen tijd, vinden jullie elke week een tik tok op
ons account die jullie een tipje van de sluier zal

geven over wat we zondag gaan doen. Meanwhile,
hieronder enkele inspirerende quotes + beknopte

info over de zondagen. Groeten van Kaat, Britt,
Lisa en Jenthe xxx

CALL US MAYBE:CALL US MAYBE:CALL US MAYBE: 0497 60 11 46 (Jenthe), 0472 83 05 98 (Britt), 
0471 76 38 99 (Kaat), 0473 68 91 57 (Lisa)


