
V o n k k r a n t  
Maart 2020 

 
Komende evenementen 
¨  1 maart: GEEN chiro! De leiding is op weekend om het kamp voor te bereiden. 
¨ 14 maart: aspi-leidingsavond 
¨ 20-22 maart: Ribbelweekend 
¨ 28 maart: Dag van de jacht, onze kinderfuif in de futur van 17u tot 19u! (€1 inkom) 
¨ 28 maart: Nacht van de jacht, onze jongerenfuif in de futur! (kaarten verkrijgbaar bij de leiding) 
¨ 29 maart: GEEN chiro! De leiding heeft nog tot in de vroege uurtjes moeten opruimen. 
¨ 5 april: Brunch. Inschrijven kan via de site. (GEEN chiro) 
 

Hoe gaat het er in de afdeling aan toe? 
 

Ribbels  
Deze maand hebben de ribbels gestreden om 
de meeste records op hun naam te kunnen 
zetten. Zo hebben we ontdekt dat Kaat de 
allermeeste verkleedkleren aan kan trekken. 
Yori kan het snelste lopen, Yitse is megagoed in 
limbo, Jack kan keiver springen, Emma is een 
supertalent in het balanceren van 
een borstel, Jozien kan haar schoen 
zo ver wegsjotten dat je hem bijna 
niet meer ziet en Stien kan pijlsnel 
hinkelen! Wat een super-ribbels! 

Tito’s  
Turnhout. Corona. Bart De Wever… 
 
De opdracht was simpel: zoek een woord in de 
krant.  
 
Pure chaos en overal kranten moesten de 
leiding er maar bij nemen.  

Speelclub  
De speelclubbers hebben een fantastisch 
prinsen en prinsessen weekend beleefd. We 
hebben gestreden om de titel van koning en 
koningin, Rapunzel helpen ontsnappen, 
een zoektocht gedaan naar onze beste 
match en een geweldig bal 
georganiseerd met heerlijke hapjes, 
drankjes en muziek! Kortom: een 
weekend om nooit meer te vergeten! 

Keti’s  
Wist je dat onze keti’s met hun neus konden 
tekenen?  
 
Geloof je het niet? Kijk dan snel naar 
de collage voor bewijsmateriaal! 

Rakwi’s  
Alweer een maandje verder. Onze Rakwi’s 
hebben zich 3 zondagen helemaal kunnen 
uitleven. Van toffe spelletjes als gaskamer, 
kiekeboe en blinde koe tot springen en spelen 
in plassen. Of toch liever de leiding een keertje 
uitdagen? In de maand februari 
hield de fun niet op bij de Rakwi’s! 
Robin, Nelle, Yori en Stef kijken 
alvast enorm hard uit naar meer 
zotte momenten in maart! 

Aspi’s  
De Aspi’s hebben een hele week op de chiro 
geleefd om de zondag erna goed te zweten. 
Sommigen van ons verdienden dan weer een 
centje bij als barman op een babyborrel. Vorige 
zondag hebben de Aspi’s zich, ondanks de 
storm, heel goed geamuseerd in de 
regen!  



Een collage vol sfeerbeelden! 

 
 


