Het Pxke van maart
Hallo iedereen, en (bijna) welkom in een nieuw seizoen van 2020. Dit keer is het de lente die begint
voor de mensen die dat nog niet doorhadden. En dat betekent dus dat het ten eerste langer licht
blijft en ten tweede weer wat warmer wordt. Maar(t) voor het zover is is het eerst nog tijd voor
Burgerecht, ons jaarlijkse eetfestijn om ons kamp wat goedkoper te houden. Mocht je nog niet
ingeschreven zijn, dan kan je dat (hopelijk) via onderstaande afbeelding doen.

Gelukkig is het niet enkel hamburgers wat de klok slaagt in maart. Wie wil is ook welkom op de
eerste editie van Aspirelli, een pasta-avond van onze aspiranten ten voordele van hun buitenlands
kamp. Dit vind plaats op 28 maart (na de werkdag) in de chirolokalen.
Dat heeft u inderdaad goed gehoord, het is ook weer eens werkdag in maart. Als u dus graag eens
een handje toesteekt bij het onderhouden/proper maken van de lokalen bent u zeker welkom. Op
het programma staan al zeker dingen als ramen wassen/ wc’s kuisen en de kampvuurplaats
leegscheppen, voor ieder wat wils dus. We vliegen erin om 10 uur ’s ochtends op 28/03 maar u bent
zeker ook later welkom.
Dan rest ons nog maar één ding te zeggen:

Veel plezier bij het lezen van het pxke en tot zondag!
Groetjes van de leidingsploeg!

Ribbels in maart
1 maart
Vandaag wordt er chiro gegeven door de geweldige oudleiding. Zeker komen dus, want ze hebben
er al goesting in. Vergeet geen vier-uurtje. Chiro van 14u tot 17u.

7 maart
Vandaag is het Burgerecht, vergeet je zeker niet in te schrijven
voor dit geweldige eetfestijn. Zondag is het spijtig genoeg geen
chiro wegens burgerecht.

15 maart
Welk dier je ook bent, je bent allemaal welkom. We spelen het gigantische leuke
dierenspel van 14u tot 17u. Vergeet geen vier-uurtje.

22 Maart
Pak zeker al maar je bottines klaar, want vandaag spelen we hevige spelen. Chiro
van 14u tot 17u. Vergeet geen vier-uurtje

29 maart
Vandaag zijn jullie allemaal dieven en boeven. Het grote gevangenisspel
begint om 14u en eindigt om 17u. Vergeet geen vier-uurtje.

Groetjes,
De Ribbelleiding
Nelle, Gijs en Ruben
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Rakwi’s in maart
1 maart 14u-17u
vandaag komen er een aantal oude bekende langs om te weten
te komen wie ze zijn zul je naar de chiro moeten komen. Vergeet
jullie vieruurtje niet mee te nemen.
8 maart
Deze zondag geen chiro deze zaterdag is het burgerrecht.
15 maart 10u-17u
Jullie leiding zou jullie leiding niet zijn als we niet een zondag eens gaan sjorren.
Wel dat is exact we gaan deze zondag sjorren! Vergeet geen vieruurtje en
lunchpakket mee te nemen voor bij het harde werken.
22 maart 14u-17u
Deze zondag is het aspi zondag dus geven de aspis leiding.
wij verwachten ons dus alvast aan een fantastische zondag, vergeet zeker jullie
vieruurtje niet.
29 maart 14u-17u
Vandaag gaan we nog eens hevig doen! Je raad het vast al
wel we spelen hevige spelen! Vergeet zeker geen
vieruurtje mee te nemen.
Groetjes van de Fantastische rakwi leiding.
Joris, Gitte & Robbe

Tito’s in maart
Liefste tito’s, het is weeral Maart, dit betekend dat we al over de helft van het schooljaar
zitten!!! Whoop whoop!!! We gaan deze maand weer super toffe dingen doen!
Zondag 1 maart Chiro van 2-5
Vandaag komt de leiding terug van pretweekend,
Maar niet gevreesd er komen veel andere leuke mensen!
Dus zeker en vast komen!!

Zaterdag 7 maart Chiro Buregerrecht
Whoehoe, vandaag burgerrecht!!!
Zie verdere info in het pxke
(Dus 8 maart geen chiro )

Zondag 15 maart Chiro van 2-5
Omdat de vorige keer onze leger dag
niet doorging door de storm,
gaan we dit vandaag doen!
Doe allemaal jullie camouflage outfit aan!
Allemaal zeker komen!

Zondag 22 maart Chiro van 2-5
Vandaag gaan we het is omdraaien.
Jullie leiding wij leden???
Is zien of jullie dit kunnen?

Zondag 29 maart Chiro van 2-5
Vandaag gaan we onze kookkunsten eens bovenhalen.
Dus kom allemaal al maar met schort naar de chiro!

Groetjes van de leukste leiding Loïc, Jef en Flore XXX

De Aspiranten in maart
Op zondag 1 maart komen jullie een paar oude bekenden tegen. De leiding is
namelijk op teambuilding geweest en is daar zo ontzettend moe van dat het
eigenlijk niet verantwoord meer is om leiding te geven. Daarom komt er een
hoop oud-leiding vandaag de chiro overnemen. Letten jullie er wel op dat ze de
vlag niet stelen aub. Vergeet geen vieruurtje mee te nemen.
Op zaterdag 7 maart is het Burgerecht, vergeet je zeker niet in te schrijven via het
facebook-evenement of via de website. Hieronder staan al onze heerlijke burgers nog
eens opgelijst. Of klik gewoon op onderstaande afbeelding (hopelijk werkt dat).
Op zondag 8 maart is het geen chiro want
het was gisteren Burgerecht.

Op zondag 15 maart is het tijd om eens
een stadsspel te doen. Neem daarom je
fiets, middageten en een vieruurtje
mee. Welke stad het zou zijn houden
we nog even geheim. Chiro van 10 tot 5.

Op zondag 22 maart is het nog eens tijd voor een aspizondag. Vergeet zeker
niet de nodige dosissen enthousiasme, verantwoordelijkheid en een
vieruurtje. Meer info over welke afdeling jullie krijgen toegewezen volgt.
Alvast veel succes. Chiro van 2 tot 6

Op zaterdag 28 maart is het onze eerste jaarlijkse Aspirelli. Meer info over
hoe laat jullie verwacht worden volgt nog. Maar bereid je maar al voor om
stevig de handen uit de mouwen te steken. Van ergens in de namiddag tot 2
uur ‘s nachts en de volgende ochtend met er ook nog worden opgeruimd
natuurlijk. Het is in ieder geval niet onmogelijk zoals deze ideeënpikkers
laten zien.

Groetjes van Katrijn en Jens

