
  

  

 

 

 

 

22 september 2019 

Wie oh wie geraakt er het hoogst op de ladder?  

 

29 september 2019 

Het is helaas geen chiro want de leiding is op weekend. 

 

6 oktober 2019 

Rakkers trekken zich van niets of niemand iets aan. We doen dan ook een 

tocht dwars door alles heen.  

 

13 oktober 2019 

Vandaag is de dag. We gaan over de grens om Buggenhout 

Bos onveilig te maken. Meer info volgt nog. 

 

20 oktober 2019 

Iedereen wordt verwacht in een kilt om zich helemaal in te 

kunnen leven in de Highland Games.  

 

27 oktober 2019 

Wisten jullie dat je meer met een bal kan doen dan enkel 

voetballen? Vandaag spelen we verschillende balspellen. 

 

2 en 3 november 2019 

Zowel zaterdag als zondag kunnen jullie komen smullen 

op het mosselfeest. We zien jullie daar! Het is dan ook 

geen chiro. 

 

 

 



10 november 2019 

Kom niet met een al te volle maag naar de chiro, want vandaag 

is het boeferkesdag! 

 

17 november 2019 

Wie van jullie wordt er later misschien een echte 

professor? Dat ontdekken we vandaag!  

 

24 november 2019 

Vandaag is het Christus Koning. Het is een hele dag chiro, 

maar wat we gaan doen is nog een verrassing! Meer info 

volgt nog.  

 

1 december 2019 

Wie is er dit jaar stout geweest? De Sint komt 

vandaag op bezoek!  

 

8 december 2019 

VROEM VROEM! Breng zeker iets mee met wieltjes want 

vandaag doen we alles al rollend! 

 

15 december 2019 

Wie niet waagt, niet wint! Welkom in ons Casino Royal. 

 

 

22 december 2019 

Aangezien het bijna kerstmis is, moeten we dit ook vieren! 

Meer info volgt nog. 

 

29 december 2019  

Geen chiro. Geniet van de feestdagen en alvast 

een spetterend 2020 gewenst!  

 



5 januari 2020 

Vandaag is het 3 koningen dus kom allemaal verkleed. 

 

12 januari 2020 

Terwijl wij aan het studeren zijn gaan de aspiranten 

vandaag voor jullie zorgen. 

 

19 januari 2020 

Ook vandaag zijn de aspiranten jullie leiding. 

 

 

 

Met speelse groetjes 

De rakkerleiding 

xxx 


