
Beste rakwi’s 

In het nieuwe jaar gaan we er weer het beste van maken!  

Hier is jullie kalender tot en met maart vol leuke activiteiten!  

 

 

Zondag 9 januari: Vandaag is het helaas nog geen chiro!     Jullie kunnen 

vandaag nog thuis genieten van jullie laatste dag vakantie! 

 

Zondag 16 januari: Omdat een deel van de leiding komende week examens hebben 

zullen jullie vandaag leiding krijgen van de Aspi’s! Het belooft een leuke middag te worden 

met een activiteit dat deze leiding verzonnen heeft! Jullie moeten hiervoor niets speciaals 

meenemen. 

 

Zondag 23 januari: We vliegen er vandaag met de gewone leiding weer 

in! We zullen vandaag dan ook raketten afschieten en deze zo ver 

mogelijk laten vliegen! Vergeet zeker niet om plastic flessen mee te 

nemen om je raket mee te maken! 

 

Zondag 30 januari: Een mysterieus persoon heeft overal pijnen getekend.. Naar waar zouden deze 

ons brengen? Vandaag volgen we ze en gaan we op pijlentocht!!  

 

Zondag 6 februari: We kijken vandaag welke rakwi het beste kan lopen, 

gedichtjes maken,..  Deze score houden we dan bij op onze laddercompetitie!! 

 

Zondag 13 februari: Vandaag is het helaas ook geen chiro. De leiding is namelijk 

op leidingsweekend om al te vergaderen over het kamp! 

 

Zondag 20 februari: Omdat het een koude dag gaat worden gaan we 

ons vandaag verwarmen met een fameuze stekjesbaan!  

 

Zondag 27 februari: Vandaag houden we de jongens en meisjes apart 

en doen we aparte dag! 

 

 

 



 

Weekend 4-5-6 maart: Deze datum gaan we met alle rakwi’s op weekend. Probeer dit weekend dus 

zeker vrij te houden dat we met zen alle kunnen gaan! Meer info over het weekend volgt nog maar 

het zal ook afhangen van de corona maatregelen of het door mag gaan! Hopen van wel natuurlijk 

    !!! 

 

 

Zondag 13 maart: Dit weekend organiseert de chiro de 

tweejaarlijkse quiz! Helaas zal het deze zondag dag ook geen 

chiro! Over onze quiz zelf is er online zeker meer informatie 

te vinden! 

 

Zondag 20 maart: Vandaag gaan we gehandicapte spelletjes 

spelen! Wie kan er nog winnen als hij een extra moeilijkheid moet trotseren?! 

 

Zondag 27 maart: We gaan weer quizzen, en dan 

wel de befaamde boeferkesquiz!! Jullie mogen 

allemaal 2 lekkere en 2 vieze dingen meenemen! 

 

 

 

Wij hopen dat jullie telkens weer met zoveel mogelijk er zondag zijn dat we zoveel mogelijke leuke 

activiteiten kunnen doen en bangelijke momenten samen beleven!!!! 

Jullie leiding,  

Wacko, Stanneke, Selien, Quinten, Tijl 


