
Coronaboekske januari 
Ribbels, Speelclubs en Rakwi’s (- 12)

JOEPIE!  
WELKOM TERUG



Welkom!
Helloooooo liefste chirovriendjes, 
 
Eerst en vooral een suuuuuper gelukkig nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie een fijne 
kerstvakantie achter de rug.

Onze werking gaat op het weekend van 8 januari terug van start, ENKEL voor de 
groepen met kinderen die geboren zijn in 2008 of later (ribbels, speelclubs en 
rakwi’s)! Dit boekske geldt dus enkel voor de groepen van -12j en de maand 
januari 2021. 
Voor de andere afdelingen zal er nog steeds online Chiro voorzien worden.

We zijn heel blij jullie weer op de Chiro te mogen verwelkomen! Om dit te kunnen 
realiseren hebben we voor de maand januari enkele aanpassingen moeten doen 
binnen het leidingsteam, het kan dus zijn dat er tijdelijk andere leiding voor jullie komt 
zorgen. Lees het boekske eens goed door voor alle juiste uren en maatregelen :)). 
Moesten er nog vragen zijn, neem dan zeker contact met ons op via Facebook of 
Instagram (@Chiro Lint).

Kusjes en knuffels, 

De leiding 



Corona-informatie
LEES DEZE INFORMATIE AANDACHTIG VOOR JE NAAR DE CHIRO KOMT. ALS ER NOG 
VRAGEN ZIJN, AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN.

o Je komt enkel naar de Chiro als je NIET ziek bent! Bij aankomst op de Chiro 
wordt jouw aanwezigheid geregistreerd, temperatuur gemeten en handen 
ontsmet! Tijdens de Chiro herinneren we elkaar er zo vaak mogelijk aan om 
onze handen te blijven wassen.

o Aan de ouders die de kinderen komen ophalen: 
⇒ Gelieve alleen te komen! 
⇒ Gelieve een mondmasker te dragen!
⇒ Gelieve afstand te houden van andere ouders! 

o Waar moet ik mijn kind ophalen? 
⇒ Ribbels en Rakwi’s moeten opgehaald worden aan de GROTE poort. 
⇒ Speelclubs worden opgehaald aan het KLEINE poortje, gelieve te wachten 

aan de overkant van de straat aan het speelpleingebouw.

Wij doen er alles aan om de Chiro zo veilig mogelijk te laten verlopen,  we houden 
daarom zelf ook afstand van de kinderen en dragen constant een mondmasker. 
De activiteiten zullen ook overwegend buiten plaatsvinden, daarom vragen we om uw 
kinderen warm aan te kleden (thermisch ondergoed, legging, dikke jas, muts/sjaal/
handschoenen…). 

Aangezien de maand januari voor de meeste leiding een examenmaand is, wordt er 
vaak afgeweken van de normale uren. Lees daarom aandachtig de planning per 
afdeling door, die planning vindt u hieronder;



Ribbels : Januari 2021 
Heyhoi allerliefste Ribbels,  

Na een maand vol opdrachtjes en aftellen naar kerst, is het eindelijk weer tijd om jullie te 

mogen verwelkomen op de Chiro! Hier kijken wij heel erg hard naar uit. We gaan het voor 

deze maand iets anders aanpakken door jullie op te splitsen in 2 groepen… Dit is echter 

maar een zeer tijdelijke oplossing!  

Het is belangrijk de uren en groepen even goed door te nemen! Kijk dus zeker naar de 

volgende pagina waar u de lijst met namen kan vinden. :))  

Zaterdag 9/01: 9u - 11u  (groep 1) 

Zijn jullie klaar voor een zoektocht? Het is nog vroeg op de dag, maar laten we die samen 

goed starten! We gaan een wandeling maken, met bijhorende leuke spelletjes 😉  

Zondag 17/01: 9u - 11u  (groep 2)  

Vandaag is het de beurt aan groep 2! Zijn ook jullie klaar voor een zoektocht? Het is nog 

vroeg op de dag, maar laten we die samen goed starten! We gaan een wandeling maken, 

met bijhorende leuke spelletjes 😉  

Vrijdag 22/01: 18u - 20u (groep 1)  

Vandaag is het avond Chiro, joepiee!! Jullie worden om 18u verwacht op de chiro. Maak je 

klaar voor een ontspannende avond… 

Zondag 31/01: 14u-17u  (groep 2)  

Het is alweer de laatste zondag van de maand januari, vandaag 

spelen we een magisch spel!! Haal die toverstaffen al maar boven!  

Dit was zeker een boekske anders dan anders, dankzij 
de maatregelen en dan ook nog eens midden in de 
examenperiode hebben we een beetje moeten 
schuiven met de uren. Hopelijk kijken jullie er net 
zoveel als ons uit om te komen, en zien we jullie in 
februari weer gewoon op de “normale” zondagen! 
Groetjes,  

De Ribbelleiding xxx  



Lijst groep 1: (zaterdag 9/01 en vrijdag 

22/01)

Lijst groep 2: (zondag 17/01 en vrijdag 

29/01)

• Ellemijn Sys • Lisa Verheyen

• Bruun Sys • Charlotte Breghmans

• Emmylou Peeters • Max Van Regenmortel

• Neriah Phillips • Andreas Oostens

• Sien Vervoort • Mil Van Mellaert

• Louis Druart • Mathieu De Bie

• Viktor Tant • Josefien Peeters

• Daan Geelhoedt • Liselot Peeters

• Vincent Vandenbulcke • Arthur Gommeren

• Emile Govaerts • Femke Op de Beeck

• Cesar Horemans • Flore De la Haye

• Olivia Van Gehuchten • Lenn Verschaeren

• Arthur Belmans • Vince Franck

• Marcus Van Lint • Arthur van Agtmael

• Jules Oste • Ditte Domen



Speelclubs
Liefste speelclubs, voor de maand januari zullen jullie andere leiding hebben dan 
jullie eigen leiding maar daarom zeker niet minder leuk. Wij zijn heel blij dat we terug 
kunnen starten dus hopelijk tot zondag! 

Vrijdag 8 januari: 18u-20u

Vandaag gaan we proberen een medicijn te zoeken tegen het 
grote virus! Helpen jullie mee?  

Zondag 17 januari: 10u-12u

Amai zo vroeg??? Dan kijk ik liever nog wat TV om wakker te  
worden.  W817 is een bangelijk programma, maar is natuurlijk ook 
gewoon ‘wacht eens even’. Maar dat is zo saai al dat wachten. 
Laten we alle spelletjes zo snel mogelijk spelen.

Zondag 24 januari: 14u-17u

Vandaag zullen jullie moeten strijden tegen elkaar. Het is belangrijk dat je de vlag 
vindt, voor je verslagen wordt!

Zondag 31 januari: 14u-17u

Als jullie jullie eigen stad of dorp hadden, hoe zou deze er dan uitzien? Vandaag komen we 
dat te weten en zijn jullie architecten voor één dag. Wie zal er eindigen met de coolste, 
leukste, mooiste… speelclubstad? 

Hopelijk hebben jullie er zin in!

Veel liefs van jullie vervangleiding, 

Stijn, Marie en Kim 



RAKWI’S 
Halloooooo liefste Rakwi’s en welkom in 2021! 

Een jaar dat alvast prachtig begint, want we kunnen weer naar de Chiro, joepieeee!!! 
Voorlopig vinden jullie hier het programma 
voor de maand januari. 

De leiding heeft helaas examens (boeeee!!), 
maar niet getreurd, wij hebben nog steeds 
za-li-ge activiteiten voor jullie in petto! 

Het is belangrijk dat jullie jullie goed warm 
aankleden en zeker in de avond een 
zaklamp meenemen! 

De activiteiten zelf blijven nog een 
verrassing, maar noteer de data en uren 
alvast in jullie agenda, want deze wijken af van de normale uren!

o Vrijdag 08/01 (18u-20u)

o Zaterdag 16/01 (9u-11u)

o Vrijdag 22/01 (18u-20u)

o Zondag 31/01 (13u-18u)

Het is hoog tijd om wat verloren tijd in te halen. Daarom verwelkomen wij jullie 
vandaag graag op onze XXL-Chirozondag. Wat we gaan doen blijft een verrassing, 
maar het belooft suuuper leuk te worden! Wat neem ik mee? – Een vieruurtje naar 
keuze en drinkbus!

Wij hebben er alvast suuuuper veel zin en we kijken 
ernaar uit om terug naar de Chiro te kunnen gaan!

Enthousiaste groetjes,

Malika, Kato en Louise (vervangleiding)
Hier is een foto van ons, voor moesten 
jullie na al die tijd vergeten zijn hoe we 
eruit zien! ;)


