Programma kwiks
Zondag 7 oktober

Startdag + BBQ

Vandaag is het eindelijk zover! Het chirojaar begint terug! Dit gaan we samen vieren op de barbecue!
(deze barbecue is ter vervanging van de barbecue die op kamp niet is kunnen doorgaan)

Zondag 14 oktober

Vriendjesdag

Vandaag is het vriendjesdag en mogen jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje meebrengen zodat
ook zij de smaak van de Chiro kunnen te pakken krijgen 😊

Zondag 21 OKTOBER

Geen chiro

Vandaag is het geen Chiro want heel Loksbergen moet nog een beetje bekomen van DON SIMON
(voor de ouders: er is een 30+ zaal en kaartjes zijn te verkrijgen bij de leiding en de aspi’s 😉, wees
welgekomen!)

Zondag 28 oktober

Pom-BOE-n

Pas maar op dat jullie niet schrikken van jullie eigen creaties! We gaan dus pompoenen uitsnijden,
gelieve zelf een pompoen mee te brengen. (Indien dit niet mogelijk is, geef ons een seintje en wij
regelen wel iets!)

Zondag 4 november

Uitstap naar de holle wegen

We gaan de holle wegen onveilig maken door een illegaal spel te spelen, gelukkig is de politie er om alles
onder controle te houden!

Zondag 11 november

We vragen de soldaatjes heel lief, zet die oorlog nu

stop! ~ K3
Vandaag gaan we met zijn allen proberen om wereldvrede te creëren, maar het is aan jullie om te
achterhalen hoe we dit gaan aanpakken…

Zondag 18 november

Sjoepap is ziek ☹

We hebben slecht nieuws, het gaat niet zo goed met Sjoepap, hij is namelijk ziek… Gelukkig heeft hij jullie
nog want jullie zijn zijn allerlaatste hoop…

Zondag 25 november

Christus koning

We verwachten jullie om 10 uur op de Chiro, meer info volgt nog!

Wij hebben alvast super veel zin in het nieuwe chirojaar en hopen jullie elke zondag voltallig te mogen
verwelkomen! 😊

Diede Cresens: 0486/30.97.11
Charissa Clemens: 0493/77.95.22
Lindsy Surkijn: 0492/98.13.63

