
Programma kwiks (februari-mei)  
Dag lieve kwiks! Wij kijken er alvast naar uit om net zoals de vorige maanden jullie terug te verwelkomen op de 

Chiro van 14h-17h (tenzij anders aangegeven in de Whatsapp-groep) om samen de allerleukste activiteiten en 

spelletjes te spelen. Hopelijk zien we jullie allemaal! 

Zondag 19/02: Vandaag gaan we naar de holle wegen. Doe zeker en vast stevige schoenen aan! 

Zondag 26/02: het grote vier-op-een-rij spel 

Zondag 5/03: Girls vs. Boys, wie wint de strijd?  

Zondag 12/03:het slimste kwiks-lid ter wereld, wie verdient de eeuwige roem? 

Zondag 19/03: milieudag 

Zondag 26/03: carnaval; We trekken er met de hele chiro op uit om te gaan kijken naar de 

carnavalstoet in Halen. Aangezien we naar daar zullen wandelen raden we aan dat alle leden een 

rugzakje meenemen(liefst met brede banden) met een drankje en natuurlijk genoeg plaats om al het 

snoepgoed in op te vangen.      We verwachten jullie in de mooiste, zotste en gekste verkleedkleren. 

Zondag 2/04: leidingsweekend, dus helaas geen chiro     

Zondag 9/04: Pasen, geen chiro. 

Maandag 10/04: Paasontbijt, naar jaarlijkse traditie organiseert de Chiro ook dit jaar weer het 

paasontbijt. Informatie over dit evenement volgt op Facebook en in onze Whatsapp groep. Wie 

weet heeft de paashaas ook dit jaar zijn eitjes achtergelaten op het chirodomein, komen jullie 

mee zoeken?  

Zondag 16/04: dobbeldropping for kids,  meer informatie volgt later nog. 

Zaterdag 22/04- zondag 23/04: kwiks-sleepover-party , meer info volgt nog. 

Zondag 30/04: het Siamese tweeling spel 

Zondag 7/5: Rakwi-dag gewest. We zullen op verplaatsing samen met alle rakwi-leden van het hele 

gewest er een hele leuke dag van maken boordevol knotsgekke spelletjes, meer info volgt nog. 

Zondag 13/5: Vandaag zullen we met de verkoop van een attentie voor Moederdag geld inzamelen 

voor onze kwiks-kas. 

Zondag 21/5: waterspelletjes-toernooi 

Jullie worden elke zondag in uniform verwacht. We raden jullie aan om altijd stevige schoenen aan te doen die 

bestand zijn tegen water en die vies mogen worden, want ook kwiks maken zich al eens graag vuil.  

Veel chirogroetjes en tot zondag! 

Bij vragen of bezorgdheden mogen jullie ons altijd contacteren: 

LIEZE COSEMANS: 0484 30 52 25 

EMMA RODIERS: 0471 96 43 42 

JUSTINE JORDENS : 0477 43 05 17 


