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Geachte Ribbels. Welkom in deze koninklijke maand. Vergeet niet om elke week je te verkleden als 

een koning. Zorg dat er onder die verkleedkleren genoeg andere warme kleren zitten, want het 

belooft ook een frisse maand te worden! 

Zondag 2 januari GEEN CHIRO      
Een prettig nieuw jaar aan jullie allemaal gewenst! Jammer genoeg zijn de leiders en 

leidster nog volop aan het vieren en is het daarom geen Chiro deze week. Tot 

volgende week! 
 

Zondag 9 januari 14u-17u                            
Drie koningen, drie koningen geef mij een nieuwe hoed. Mijnen 

oude is versleten, ons moeder mag het niet weten, ons vader 

heeft het geld op de rooster geteld. Verkleed je vandaag als de 

mooiste of coolste koning want we gaan huis aan huis 

driekoningen zingen (en hopen op veel snoepjes) 
 

Zondag 16 januari 14u-17u 
Er is ruzie! Koning Kwikske en Koning Flupke hebben grote ruzie. Ze hebben stoere koningetjes nodig 

om hen te helpen deze oorlog uit te vechten in het bos. Zorg dat je warm genoeg bent aangekleed! 

Zondag 23 januari 14u-17u 
We krijgen vandaag bezoek van Koning Winter. We gaan dan ook 

sleeën op zijn fantastische sneeuwbergen. Je mag zeker spullen 

meenemen om van die sneeuwbergen af te kunnen glijden. (Als 

Koning Winter toch vandaag niet kan, zullen we wel spelletjes gaan 

spelen op gewone bergen) 

 

Zondag 30 januari 14u-17u 
Lap, Koning Kwikske en Koning Flupke hebben opnieuw ruzie gekregen. 

Deze keer vechten ze het niet uit in het bos, maar op het plein. Zorg dat 

jullie er zeker zijn zodat we die ruzie voor eens en voor altijd kunnen 

oplossen! 

Dat was dan het einde van onze Koninklijke maand. Tot volgende maand! 

Tine, Quinten, Aaron en Xander 

 



Januari 

Ridders & kastelen 
Zondag 2 januari  

Beste wensen van jullie favoriete leiders, spijtig genoeg is het geen Chiro 

vandaag. 

Zondag 9 januari 2 tot 5uur: 

Haal vandaag jullie beste zangkunsten maar al boven want het is tijd voor de 

jaarlijkse driekoningen. Kom allemaal verkleed als een van de driekoningen 

naar de Chiro en vergeet zeker jullie drinkbus niet.  

Zondag 16 januari 2 tot 5 uur:  

Een bende overvallers heeft goud uit de koning zijn 

schatkist gestolen. De koning heeft jullie jullie hulp nodig 

om dit goud terug te veroveren. Kom jij ons vandaag 

helpen bij deze missie? Vergeet geen lunch pakket en je 

drinkbus. 

Zondag 23 januari 2 tot 5uur: 

Heb je ooit al eens een eigen monster willen maken en hier mee tegen andere 

duelleren. Dan is vandaag de dag dat je zeker naar de Chiro moet komen. Voor 

de rest blijft het nog een verassing. Vergeet jullie drinkbus niet. 

Zondag 30 januari 2 tot 5 uur: 

Een mysterieuze ridder heeft zich op de Chiro gezet en wil 

geld voor iedereen dat wil spelen. Dit kunnen we natuurlijk 

niet zomaar laten gebeuren. Vandaag trekken we ten 

strijden als echte ridders. Vergeet jullie drinkbus niet.  



RAKKERS 

Groetjes van jullie liefste leiders 

 
 
2 Januari  
Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro. Van ons krijgen 
jullie alvast de beste wensen en een Gelukkig Nieuwjaar.  
 
 
 
 

 
9 Januari 14:00-17:00 
Vandaag halen we onze klakkenbuizen weer boven en begeven 
we ons naar het bos. Zie dat je schietskills on point zijn want 
deze ga je zeker kunnen gebruiken. Wie niet gezien kan worden, 
kan ook niet geraakt worden dus trek zeker je camouflagekledij 
aan. Vergeet zeker je drinkenbus niet. 
 

 
 
 
16 januari 14:00-17:00 
Het weer onze maandelijkse tochtdag, dus trek je 
wandelschoenen maar al aan. We kunnen nog niet 
exact zeggen wat we gaan doen, maar we gaan niet 
veel bochten nemen vandaag.  Vergeet zeker jullie 
lunchpakket en drinkenbus niet. 
 
 

 
 
 
23 januari 14:00-17:00 

Vandaag worden jouw grootste fantasieën waar. Je creërt je eigen 
wezen en we spelen met onze wezens een gigantisch Monsterspel. Doe 
maar al ideetjes op voor je wezen want je wezen wordt ook je pion 
waarmee het spel wordt gespeeld. Vergeet zeker je drinkenbus niet. 
 

 
 
 
30 januari 14:00-17:00 
Deel 2 van ons Monsterspel gaat vandaag door. We spelen verder 
met onze eigen gecreëerde wezens. Was je vorige week niet 
aanwezig niet getreurd, je krijgt deze week ook de kans om een 
wezen te maken als je er nog geen had. Vergeet zeker je drinkenbus 
niet. 

Vergeet zeker niet u drinkenbus en kleed u vooral gepast aan !!!











Text Box
Vandaag gaan we jullie kennis van onze gemeente testen met een zoektocht door heel Hemiksem dus trek zeker je goede wandelschoenen aan want het wordt een goede tocht en vergeet zeker je drinkenbus niet.



Toeppa��
Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken!

Zondag 9 januari (14u00 tot 17u00)

Een scar, een snowball launcher, een silent pistol? John Wick zit vast
in Tilted Towers en heeft jullie hulp nodig. Neem allemaal jullie eigen
klakkebuis mee en help hem alle squads te wipen.

Zondag 16 januari (10u00 tot 17u00)

Wat we vandaag gaan doen is een verrassing maar wel keitof.
Jullie denken nu: oh wauw een verrassing wat leuk, ik vraag me

af wat dat is. Dat kunnen wij jullie nog niet vertellen want dan zou
het geen verrassing zijn (haha).

Zondag 23 januari (14u00 tot 17u00)

Zijn jullie slim, sterk of misschien iets tussenin? We zoeken
vandaag uit wie van jullie een nerd of domme sportman is. Wie
wordt de volgende Bill Gates en wie wordt de volgende Usain
Bolt (maar dan dom).

Zondag 30 januari (14u00 tot 17u00)

Max Verstappen is wereldkampioen!!! Nu we allemaal wat
ouder worden wordt het tijd dat we aan ons rijbewijs

beginnen. Onze theorie slaan we over voor nu en we
beginnen direct aan de praktijk. We rijden, reppen en racen
door Hemiksem. Als jullie een fietshelm hebben mag je die

zeker meenemen (Max draagt er altijd een met roze ponies.)



KERLETJES  
9 Januari 14u-20u  

Nieuw jaar nieuwe kansen. Dit jaar gaan we extra gangsta jij weet zelf.                                    
We starten het jaar met een gekke banger van een activiteit. We spelen vandaag jullie 
geliefde jachtseizoen. Berijd jullie goed voor en maak boef trots. Vergeet geen saaf voor 
frietjes. Want die boefjes worden hongerig.  

 

 

 

 

16 Januari 10u-17u  

Van voor naar achter van links naar rechts. Skip da maar al. Vandaag gaan we enkel 
vooruit das gemakkelijker te onthouden. Jullie raden het goed we doen vandaag een 
rechtdoor tocht. Smeer de beentjes maar goed in en tot dan.  

 

 

 

23 Januari 14u-17u  

Vandaag nemen jullie het op tegen elkaar in de ultieme competitie van het universum. De 
grootste strijd die ooit plaats vond in deze super cluster. Op deze dag zal slechts een 
geschieden als de ultieme winnaar van de kerels olympics. Durf jij het aan? Dan zie ik je 
zondag.  

 

 

 

30 januari  14u-17u  

Na al de jaren dat wij allen in angst hebben geleefd zullen wij onze angsten vandaag 
overwinnen. Niet langer zal deze schim van de mensheid onzen dromen omzetten tot 
nachtmerries. We spelen vandaag het grote KARBONKEl spel. Allen samen kunnen jullie 
ervoor zorgen dat onze goede eenoog verdwijnt.  

 

 

 

Wat een prachtig begin van het nieuwe jaar. Tot volgende maand!! 

 jullie leiders. JEF,SEPPE,STIJN  



Jo(nas)nuari 
 

02/1/2022 / 

HEEEEEEEEPI NIEUWJAAR MANNE!! Hopelijk nieuwe jaar goed gestart met een 

kater en een griet naast u in bed! Geen Chiro vandaag fokkers 

09/1/2022 (14.00-20.00)  Fiks floews  

Vandaag bezoeken we de schoonste stad van’t land, namenlijk TSTAD! Is zien 

hoeveel kaaskoppen hier nog aant schimmelen zijn! 

16/1/2022 (10.00-17.00) FIKS middageten cuz dagtocht 

Vandaag trekken we er op uit oelah. Meer als een dobbelsteen hebben we niet 

nodig, dit beslist onze eindlocatie vandaag xxxnxnxnx 

23/1/2021 (14.00-17.00) 

Sheeeeeeeeeeeeeesh, MOB fak de tjimeits!! 

Vandaag gaan we damdefakking ZG opsporen dans LA HXL aKa Hemiksem. Deze 

mothefokker heeft mij genakt, help ons met hem te zoeken! 

30/1/2022 (14.00-20.00) FIKS GELD CUZ chiro avond 

Time to play some gamez with ma brows lil handies, toedels x 

 

 

 


