Stamblad
februari – maart
2020

Belangrijke data
Zaterdag 15/02: Stampot Valentijn Editie
(meer info online)
Let op: Zondag 16/02 is het geen Chiro!

Zondag 8/03 : Geen Chiro, de leiding plant
het kamp
Vr 13 - zo 15/03: Groepsweekend
(meer info volgt later)

Zondag 9 februari:
Wie heeft de beste dansbenen???
Zaterdag 15 februari:
Stampot! → Valentijns editie
Zondag 23 februari:
Op een onbewoond eiland
Zondag 1 maart:
Eén voor allen, allen voor één!

Geen Chiro

Zondag 8 maart:
→ de leiding plant het kamp

Vrijdag 13 tot zondag 15 maart:
Weekend → meer info volgt later
Zondag 22 maart:
Wie niet weg is, is gezien
zondag 29 maart:
Haast en spoed zijn zelden goed

Bengels
9/02: Bengels groot of klein, de stampot winnen, vinden we wel fijn.
15/02: Stampot. (let op: zondag 16/02 is het geen Chiro).
23/02: Weet je wat er aan de hand is, zoek het uit in Atlantis.
1/03: Keizer Karel is nogal een charel. Hij verloor zijn koninkrijk,
voila.
8/03: geen Chiro

Ik ga op
onderzoek
in Atlantis

13, 14, 15/03: groepsweekend.

22/03: niet spieken, leer je eigen circustechnieken.
29/03: laat je niet bijten door een adder, klim bovenop de ladder.
Kusjes,
Fien, Domien, Freddy en Niels

Rakwi
9/2: Help, ben op vakantie in Australië maar ben allergisch aan
vuur...
15/2: STAMPOT
23/2: Seg Maria, wie zei je nou weer dat de vader was?
1/3: Wie heeft de grootste maag?
8/3: Oei, Willem is zijn pet verloren. (Geen Chiro)
13-15/3: Hey hey, tis je boi de haaspaas.
22/3: Ik ben helemaal ni dik.
29/3: Wat als Dora een broer had?

Tito

Keti
Zo 9 februari : vroege Valentijn <3
Za 15 februari : STAMPOT (vanaf 17u)
Zo 23 februari : De grote Mario-battle
Zo 1 maart : ESCAPE!
Zo 8 maart : Geen Chiro! De leiding is op weekend om het
kamp te plannen.
Vr 13- zo 15 maart : Groepsweekend! Meer info volgt.
Zo 22 maart : Het grave gasten spel…
Zo 29 maart : Antwerpen verkennen

Aspi’sssss
16/02:
Geen Chiro, wantiedereen moet nog bekomen van de overheerlijke
spaghetti van gisterenavond.
23/02:
Hakuna matata, Rudy heeft nieuwe patata.
01/03:
Klussen, klussen, klussen!
08/03:
Geen Chiro 
13-15/03:
Alle wegen leiden naar de Chiro.
22/03:
Nog meer klussen, klussen, klussen!
29/03:
Het gras is altijd groener aan de overkant.

