Programma September - Oktober
2 Mei
O nee! Ons vier-uur is verdwenen! Allen kunnen wij die nooit terugvinden, we hebben
daarvoor de hulp nodig van de allerbeste speurneuzen van Vlaanderen namelijk de
KWIKS!

9 Mei
Vandaag doen we ‘Dag op wieltjes’ dit betekent dat jullie allemaal iets op wieltjes
moeten meenemen bijvoorbeeld: Skateboard, rolschaatsen enz. Een fiets beoord hier
jammer genoeg niet onder. (Als je niets op wieltjes thuis hebt maakt dit niet zoveel uit)

16 Mei
Zelfs Joni en Emmy weten niet wat we vandaag zullen doen dit gaat namelijk een eerlijke
hand telkens uit onze spelletjespot trekken.

23 Mei
Ooooh De Mol is nog maar net gedaan maar wij missen het al hoor. Maar niet enkel in
Duitsland bevindt zich een saboteur onder de groep, ook bij de Kwiks is er een mol! Gaan
wij die kunnen ontmaskeren?

30 Mei
Vandaag gaan we eens beleven hoe een jongenszondag er aantoe gaat. Vandaag moeten
jullie allemaal verkleed als jongen naar de Chiro komen. (De mooiste verklede Kwik krijgt
iets extra)

6 Juni
Nog 1 maand en we gaan eindelijk op kamp! Maar wacht we moeten nog zoveel doen, we
moeten nog heel onze bagage inladen! Allengeluk zijn de Kwiks er om ons te helpen!

13 Juni
Hopelijk wordt het mega warm vandaag! Het enige materiaal wat we deze zondag gaan
gebruiken is… WATER!

20 Juni
Voor we op kamp vertrekken willen Joni en Emmy wel eens weten wie de aller beste Kwik
is, om dat uit te zoeken doen we Batlle of the Kwiks!

27 Juni
Vandaag is het geen Chiro want de beste leidingsploeg van het land is volop bezig om het
tofste kamp voor te bereiden. Vandaag zou je kunnen gebruiken om misschien door al je
knuffels te gaan om te kiezen welke mee mag op kamp? Of je zou al je t-shirts nog eens
kunnen aandoen om te zien welke het beste is om in te spelen?

Joni en Emmy en onze extra special guest Elise hebben mega veel zin in kamp! J
Meer info vindt u op onze website:
www.chirotomsam.be

Wij zitten ook op Facebook!
Chiro TOM & SAM

