
Programma September - December 

Zondag 13/09: Joepie! De chiro is terug begonnen! We maken er samen een topjaar van!  
 
Zondag 20/09: Vandaag worden jullie omgevormd tot echte Kwiks! Neem allemaal een            
witte t-shirt mee die jullie niet meer nodig hebben want het is doop!  
 
Zondag 27/09: Groene muren? Tafel vol glitters? Heel veel vlagjes in het lokaal? Het kan               
allemaal! Vandaag zetten we ons lokaal in een nieuw kleurtje want we gaan ons lokaal               
versieren! joepieee :)  
 
Zondag 04/10: Klaar om de bikkelharde strijd aan te gaan? We spelen 1 tegen allen!  
 
Zondag 11/10: De leiding is volop bezig met saus maken dus geen chiro vandaag :(               
bestellen jullie ook iets?  
 
Zondag 18/10: Plop, K3, Ghost Rockers, Mega Mindy, Maya, Bumba, Nachtwacht,...           
Kennen jullie de zender studio 100 nog? Kom verkleed als een studio 100 personage en               
laat ons zo zien wie jouw favoriet is!  
 
Zondag 25/10: Boeehh vandaag is het halloween dus kom zo griezelig mogelijk verkleed!  
“Halloween, is ons favoriete feest. Dan zijn wij verkleed in een griezelbeest. Met             
Halloween zijn jullie welkom in de hel. Je krijgt de kriebels, je bibbert uit je vel.” (M-Kids).  
 
Zondag 01/11: Vandaag is het geen chiro omdat het Allerheiligen is :(  
 
Zondag 08/11: Joepie, er zijn twee leidsters verjaard en dat vraagt om een feestje… Het               
Leiding Verjaardagsfeest! 
 
Zondag 15/11: Haal jullie beste verkoopskills maar boven want het is financiële actie!  
 
Zondag 22/11: Waar zijn die diva’s van de kwiks hier? Kom verkleed als een diva want we                 
spelen het diva spel ;)  
 
Zondag 29/11: Charli? Steffie? of stien? We spelen het grote tiktokspel!  
 
Zondag 06/12: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons              
Sint-Nicolaas ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, Hoe                
waaien de wimpels al heen en alweer? We krijgen hoog bezoek vandaag… De sint              
natuurlijk! 
 
Zaterdag 12/12 (’s avonds 19u-21u): Vandaag worden jullie        
omgetoverd tot echte beauty’s (maar dat zijn jullie natuurlijk al)          
Vanavond is er een beautysalon op de chiro! 
 
19/12: Jullie zijn allen welkom op het kerstfeestje. Vergeet geen          
cadeautje mee te brengen van 5euro. Meer info volgt nog. 

  
          Groetjes jullie lieve leiding XOXO Laure, Margo, Jente en Merel  
 


