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CONTACT: 
Chiro.kaart@outlook.be 
 
 

Groepsleiding:  

Lars: 04 73 33 07 48 

Robbe V : 04 99 16 24 61 

 

 VB’s: 

Bart: 04 84 79 33 00 

Sarah: 04 97 30 57 94  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

zondagen: 
 

alle info voor 
de maand 

 

Rustoordlei 85 

2930 Brasschaat 

 

WIST JE DAT… 
- Paulien nu bij de kapotte-

knieën-club hoort… 

- Kaat voor het eerst een (echte) 

vogel heeft opgezet! 

- Viktor een oorbel heeft laten 

steken zonder een traantje te 

laten! 

- De mama van Luca terugkwam 

van Frankrijk met minstens 36 

flessen wijn! 

Overgang  

Belangrijke info 
Zoals jullie zien is er enorm veel 
gepuzzeld met alle uren! Maar zo zijn 
we corona-proof!!  

Als er vragen zijn, aarzel niet en stuur 
ons een mailtje! 

BELANGRIJKE DATA! 

-(tekst) 
 
-(tekst) 
 
 
-(tekst) 
 
-(tekst) 

Wiehoew de overgang mag doorgaan!! 

Let zeker op de uren! Die verschillen 

van groep tot groep!! 

mailto:Chiro.kaart@outlook.be


 

 

  

 

 

Ribbels 

Speelclubs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakwi’s 

 Tito’s 

 

Keti’s 

 

Aspi’s 

 

Ribbels  Programma september 

Speelclubs  

6/09: laatste zondag met je groep! 
Chiro van 10u tot 13u! neem een 
lunchpakket mee! 
13/09: overgang woehoew!! Chiro van 
12u tot 14u!  
20/09: eerste zondag met je nieuwe 
groep! Chiro van 10u tot 13u! neem 
lunchpakket mee! 
27/09: verrassing! Chiro van 10u tot 
13u! neem lunchpakket mee! 

 

6/09: laatste zondag met je groep! Chiro 
van 14u tot 17u! 
13/09: overgang woehoew!! Chiro van 
15u tot 17u!  
20/09: eerste zondag met je nieuwe 
groep! Chiro van 14u tot 17u! 
27/09: verrassing! Chiro van 14u tot 17u! 

6/09: laatste zondag met je groep! Chiro 
van 10u tot 13u! neem een lunchpakket 
mee! 
13/09: overgang woehoew!! Chiro van 
12u tot 14u!  
20/09: eerste zondag met je nieuwe 
groep! Chiro van 10u tot 13u! neem 
lunchpakket mee! 
27/09: verrassing! Chiro van 10u tot 13u! 
neem lunchpakket mee! 
 

6/09: laatste zondag met je groep! Chiro 
van 14u tot 17u! 
13/09: overgang woehoew!! Chiro van 
15u tot 17u!  
20/09: eerste zondag met je nieuwe 
groep! Chiro van 14u tot 17u! 
27/09: verrassing! Chiro van 14u tot 17u! 
 

6/09: laatste zondag met je groep! Chiro 
van 18u tot 21u! 
13/09: overgang woehoew!! Chiro van 
15u tot 17u!  
20/09: eerste zondag met je nieuwe 
groep! Chiro van 18u tot 21u! 
27/09: verrassing! Chiro van 18u tot 21u! 
 

6/09: laatste zondag met je groep! Chiro 
van 18u tot 21u! 
13/09: overgang woehoew!! Chiro van 
15u tot 17u!  
20/09: eerste zondag met je nieuwe 
groep! Chiro van 18u tot 21u! 
27/09: verrassing! Chiro van 18u tot 21u! 
 

Er staat bij elke zondag (behalve de 
overgang) neem een lunchpakket mee. 
Het zou kunnen voorkomen dat de 
leiding op facebook zegt dat dit een 
bepaalde dag niet nodig is! Hou de 
facebook-pagina dus zeeeeeker in de 
gaten! 

Er staat bij elke zondag (behalve de 
overgang) neem een lunchpakket mee. 
Het zou kunnen voorkomen dat de 
leiding op facebook zegt dat dit een 
bepaalde dag niet nodig is! Hou de 
facebook-pagina dus zeeeeeker in de 
gaten! 
 


