
BOEKSKE FEBRUARI  

 
 

  

Chiro Lint reunited  



Welkom allemaal! 
Yes, jullie lazen het goed! Na maaaanden is Chiro Lint eindelijk weer compleet, want vanaf 
deze maand zijn alle afdelingen weer welkom op de Chiro. Dit kan natuurlijk enkel gebeuren 
onder een paar afspraken en maatregelen, gelieve deze dus eventjes door te nemen 
alvorens je naar de Chiro vertrekt. Je vindt deze informatie op de volgende pagina.    
Ben je benieuwd naar alle leuke activiteiten die jullie leiding gepland heeft? Lees dan zeker 
verder J 

 
Kusjes en knuffels,  
De leiding 

Margot, Amber, Hanna, Brintly, Elise, Eline, Tess, Aimée, Dietske, Malika, Kato, Kim, Camille, 
Stijn, Marie, Louise, Silke en Elona 

 

  



Coronaplan-to-the-rescue!  

Algemeen 
Beste ouders & allerliefste leden!  
 
Dit weekend zal onze geliefde Chiro eindelijk terug heropstarten. Enkele weken geleden 
gebeurde dit al voor de -12. Nu zal ook de +12 ons terug kunnen vergezellen.  
 
Zoals u weet zal dit wel slechts in een beperkte bezetting zijn. We zijn erin geslaagd om 
ervoor te zorgen dat iedereen minstens ½ van de zondagen fysiek op de Chiro kan zijn. 
Daarnaast wordt er voor de andere zondagen een volwaardig online alternatief voorzien 
door de eigen leden. Hiervan zal u op de hoogte gehouden worden via e-mail.  
 
Verder hebben we deze groepen zo veel mogelijk proberen invullen a.d.h.v. naar welke 
scholen onze leden gaan. De extra contacten die onze leden zullen hebben op de Chiro 
zullen dus vrij tot zeer beperkt zijn.  
 
Tot slot hebben we met de ganse leiding ook weer een gans coronaproof-plan klaar.  
We zijn enorm enthousiast en volledig klaar om dit plan in de praktijk om te zetten!  
 
We hebben er alle vertrouwen in dat onze Chiro een veilige thuishaven zal zijn voor onze 
leden en dat we bovenal samen enkele fantastische Chirozondagen zullen mogen beleven, 
mede dankzij deze plannen.  
 
De leden die we deze maand niet kunnen verwelkomen, zien we graag terug wanneer alles 
weer wat rustiger is. Ter verduidelijking: de regel over de aanwezigheden (minstens 2x per 
maand) valt nu uiteraard weg. 
 
Hieronder vindt u alle nodige praktische informatie, handig opgelijst.  
 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via 
groepsleiding@chirolint.be of gewoon op zondag!  
 
Met vriendelijke groeten,  
Jullie leidingsploeg (die jullie allemaal waanzinnig hard heeft gemist!)  
 

 

 

 

 



Naar de Chiro  
Tijdssloten:  
13h45-13h50: Ribbels (grote poort), Speelclubs (kleine poort)  
13h50-13h55: Rakwi’s (grote poort), Tito’s (kleine poort)   
13h55-14h: Aspi’s (grote poort), Tip10’s (kleine poort)  

 

Bij ontvangst:  

• De eigen leiding zal uw kind opwachten.  
• We zullen de temperatuur van uw kind opnemen.  
• We zullen uw kind vragen om de handen te ontsmetten.  
• We voorzien een aparte fietsenstalling per afdeling.  
• De zondag kan beginnen! Joepie!  

 
Algemene regels:  

• Ziek? ⇒ Uw kind kan niet deelnemen.  
• Ziektesymptomen in 3 dagen voor Chiro? ⇒ Uw kind kan niet deelnemen.  
• Ziek tijdens activiteit? ⇒ U wordt gebeld en we zullen vragen uw kind op te komen 

halen.  
• Quarantaine? ⇒ Telt ook voor de Chiro.  
• Besmetting binnen bubbel? ⇒ Uw kind dient zich te laten testen en de 

quarantaineregels te respecteren.  
• Covid-19 gehad? ⇒  minimaal 10 dagen sinds diagnose EN 3 dagen koortstvrij & 

verbetering andere symptomen ⇒ Uw kind kan terug deelnemen!  
 

 



Terug naar huis  
Tijdssloten:  
17h-17h05: Ribbels (grote poort) & Speelclubs (kleine poort)  
17h05-17h10: Rakwi’s (grote poort) & Tip10’s (kleine poort)  
17h10-17h15: Aspi’s (grote poort) & Tito’s (kleine poort)  
 

Planning  
G1 = groep 1 
G2 = groep 2 
 
 

Ribbels Speelclubs Rakwi’s Tito’s Tip10’s Aspi’s 
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G1 
 

14/2 G2 G1 G2 G1 G1 G2 G2 G1 
  

21/2 G1 G2 G1 G2 G2 G1 G1 G2 
  

28/2
  

G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 
  

 
⇒ De leiding kan er zelf voor kiezen om de online Chiro’s ook open te stellen voor de andere 
leden die niet in groepen ingedeeld zijn. Dit zal afhangen van het voorziene programma. We 
houden u hiervan op de hoogte via e-mail.  

Indeling groepen  
Voor de indeling dient u in uw mailbox te kijken. De leiding van uw kind heeft u een mailtje 
gestuurd met daarin de juiste groep. We kunnen dezen o.w.v. privacyredenen hier niet 
meedelen.  
 

 
 



Praktische informatie 

Uniform: Net als andere jeugdbewegingen, hebben ook wij een uniform. Dit 
bestaat uit een beige rokje of short, een pracht van een CHIRO LINT T-shirt en 
een donkerblauwe trui of hemd.   

Het T-shirt kan je bij ons krijgen vanaf 12 euro, de rest van het uniform is te 
vinden in de Banier (Kipdorp 30 – Antwerpen of Onze-Lieve-Vrouwenstraat 34 
– Mechelen)  

   

Je krijgt er bovendien korting met je Chiro-lidkaart. Daarnaast bieden we ook 
een tweedehands-assortiment aan. Heb je dus nog Chiro kledij thuis liggen 
waar niemand meer in past, bezorg ons deze dan en misschien maak je er zo 
wel iemand anders gelukkig mee!   

Met de fiets naar de Chiro: Omdat wij op het milieu letten en aan onze conditie 
denken, sporen we iedereen aan om met de fiets naar de Chiro te gaan! Lekker 
gezond!   

  



Allerliefste Ribbeltjes,  
Wat een raar jaar is 2020 toch geweest. Hopelijk kunnen we dat in 2021 terug goed maken en er toch 
nog een onvergetelijk chiro jaar van maken.  

Ook deze maand gaan we het een beetje anders aanpakken door jullie terug op te splitsen in 2 
groepen. Elke groep kan deze maand (februari) 2 keer komen.  

 

Zondag 7 februari: 14h-17h (Groep 1)  

Vandaag gaat GROEP 1 op wereldreis. Corona houdt ons niet tegen!  

 

Zondag 14 februari: 14h-17h (Groep 2)  

Vandaag gaat GROEP 2 op wereldreis. Corona houdt ons niet tegen!  

 

Zondag 21 februari: 14h-17h (Groep 1)  

Vandaag spelen we de Paralympische Chiro Spelen met Groep 1. “Wat is dat?” horen we 
jullie al zeggen. Kom het vandaag ontdekken! ;-)  

 

Zondag 28 februari: 14h-17h (Groep 2)  

Vandaag spelen we de Paralympische Chiro Spelen met Groep 2. “Wat is dat?” horen we 
jullie al zeggen. Kom het vandaag ontdekken! ;-)  

 

Dikke kussen van jullie leiding,  

Amber, Hanna & Margot 

 

  



SPEELCLUBS 
HAAAAAAAI, 

 

 
Hebben jullie de échte Speelclub leiding een beetje gemist? Want… Deze maand krijgen 
jullie eindelijk jullie eigen leiding terug! Joepie!!! Wij kijken er alvast heel hard naar uit om 
jullie eindelijk terug te zien!  

Bij de onderstaande data vinden jullie het programma + uren voor de fysieke Chiro. Wat er 
georganiseerd zal worden voor de groep die niet fysiek kan komen, zal tijdig 
gecommuniceerd worden via mail! 

 

07/02 (14u-17u) GROEP 1  

Omdat wij zó blij zijn dat wij onze Speelclubs eindelijk terug mogen zien, maken we er vandaag een 
echt (verjaardags)feestje van!  

14/02 (14u-17u) GROEP 2  

Het is Valentijn!  

Schiet Cupido raak deze zondag?! 

 

 

21/02 (14u-17u) GROEP 1   

Vandaag draait alles om                       spelplezier met                                  inspanning! 

 

28/02 (14u-17u) GROEP 2   

Jaloers dat groep 1 een verjaardagsfeestje heeft gehad om te vieren dat de leiding terug is? 
Niet getreurd! Vandaag mogen jullie feesten!  

 

BAAAAAAAI, 
jullie leiding  

 

 

Jullie zijn toch nog niet vergeten wie wij zijn??! 



RAKWI’S  
Hey allerliefste Rakwi’s, 

 

Wat zijn het toch gekke tijden hé!? 

Wij hebben voor jullie deze maand weer een super leuk programma klaar, maar helaas zal het weer 
een beetje anders verlopen dan gewoonlijk. 

Jullie zijn verdeeld in twee groepen, ook wij hebben ons als leiding telkens per twee bij een 
groep gezet. Wij zullen dus helaas niet al jullie lieve gezichtjes kunnen zien op zondag … 

Elke zondag mag er 1 groep naar de Chiro komen, de andere groep speelt online een spel. 
Uiteraard zijn ook de kinderen die niet voor de Chiro hebben gekozen als hobby op deze online 

activiteiten welkom! 

Verdere info voor de online activiteiten zullen we jullie bezorgen via mail. 

 

Zondag 7/02: 14-17u (Groep 1)  

Wie zijn de beste, stoerste, snelste en sterkste 
Rakwi’s?  

Dat ontdekken we vandaag!  

 

Zondag 14/02: 14-17u (Groep 1) 

Deze spelletjes zijn jullie waarschijnlijk maar al 
te bekend! 

Of toch niet…..?  

Zondag 21/02: 14-17u (Groep 2)  

Wie zijn de beste, stoerste, snelste en sterkste 
rakwi’s?  

Dat ontdekken we vandaag!  

 

Zondag 28/02: 14-17u (Groep 2) 

Deze spelletjes zijn jullie waarschijnlijk maar al 
te bekend! 

Of toch niet…..?  

 

Zo, dat was het boekske voor deze maand. Het wordt weer eens anders dan anders maar daarom 
zeker niet minder leuk!  

Houd zeker goed jullie mail in de gaten voor de online activiteiten! 

  
XOXO 

 

Kato, Aimée, Malika en Dietske 

 

 

 

 



Tito’s 
Voor de kinderen die gekozen hebben voor een andere hobby; UITERAARD zijn ook jullie welkom om de 
online activiteiten mee te doen. We kijken ernaar uit jullie allemaal terug te zien! 

 

7 februari: 

Fysiek voor groep 1 van 14u-17u: 

What time is it? 

Summertime! (Hey) It's our vacation 

What time is it? 

Party time! That's right, say it loud 

What time is it? 

The time of our lives! (Hey) Anticipation 

What time is it? 

https://www.youtube.com/watch?v=3hOP7qPDyI4 

Online voor groep 2 van zondag tot vrijdag: 

This is my fight song 

Take back my life song 

Prove I'm alright song 

My power's turned on 

Starting right now I'll be strong 

I'll play my fight song 

And I don't really care if nobody else believes 

'Cause I've still got a lot of fight left in me 

https://www.youtube.com/watch?v=-ztlu3Bm6b8 

 

14 februari: 

Fysiek voor groep 2 van 14u-17u: 

My loneliness is killing me (And I) 

I must confess I still believe (Still believe) 

When I'm not with you I lose my mind 

Give me a sign, hit me baby one more time 

https://www.youtube.com/watch?v=C-u5WLJ9Yk4  



Online voor groep 1 van zondag tot vrijdag: 

I'm a survivor (What?) 

I'm not gon' give up (What?) 

I'm not gon' stop (What?) 

I'm gon' work harder (What?) 

I'm a survivor (What?) 

I'm gonna make it (What?) 

I will survive (What?) 

Keep on survivin' (What?) 

https://www.youtube.com/watch?v=Wmc8bQoL-J0 

 

20 februari: 

Online voor groep 2 van 20u-21u: 

Hey, I just met you, and this is crazy 

But here’s my number, so call me maybe 

It’s hard to look right, at you baby 

But here’s my number, so call me maybe 

https://www.youtube.com/watch?v=fWNaR-rxAic 

 

21 februari: 

Fysiek voor groep 1 van 14u-17u: 

In de disco ooh oooh 

gaan we dansen ooh ooooh 

gaan we zingen gaan we swingen 

gaan we op de tafels springen 

In de disco ooh oooh 

https://www.youtube.com/watch?v=LsNYgIDI7PI 

 

27 februari: 

Online voor groep 1 van 20u-21u: 

You used to call me on my cell phone 

Late night when you need my love 

Call me on my cell phone 



Late night when you need my love 

And I know when that hotline bling 

That can only mean one thing 

I know when that hotline bling 

That can only mean one thing 

https://www.youtube.com/watch?v=uxpDa-c-4Mc 

 

28 februari:  

Fysiek voor groep 2 van 14u-17u: 

Kom mee swingen 

Kom mee dansen 

Doe maar met ons mee 

Yeah yeah 

We hebben fun voor twee 

https://www.youtube.com/watch?v=f3YvxkdiBtM&feature=emb_title 

 

 

Veel liefs van jullie tofste leiding 

Camille, Stijn en Kim 

XXX 

 

 

  



TIPTIENS 

Heeeey allerliefste tip10’s!!!! Hebben jullie er zin in?? (“JAAAAA”) & wij ook, haha! Dat wordt een 
blij weerzien, want wij hebben jullie super hard gemist en we kunnen niet wachten om er weer 
terug in te vliegen samen met jullie. Benieuwd naar wat we gaan doen? Lees het hier yeeeyyyy. 
 
 
7 februari 14u-17u 
Kan jij deze chaos aan? Kom dan zeker deze zondag naar de chiro!! Wij hebben alvast heeeeeeel 
veel zin om jullie terug te zien!!! 
 
14 februari 14u-17u 
Vandaag is het valentijn. Wie is jouw geheime aanbidder? Vecht het onderling uit! 
 
21 februari 14u-17u 
Deze week was het carnaval. Kom in je mooiste carnavalsoutfit! Verras ons!!! 
 
28 februari 14u-17u 
Wie is de imposter? Ontdek dit mee samen met ons. Kan jij met je team alle taken vervullen? 
 

Heel veel groetjes, 
Jullie allerleukste leiding!!! 
 

Louise en Marie xxxxxxxx 
 

  



ASPIRANTEN  

Geachte Aspiranten,  
 

Zondag 7/2: 14h-17h  
Hoe overleef ik 2021?  
 
Zondag 14/2: 14h-17h  
Wie is de seksmol?  
 
Zondag 21/2: 14h-17h  
Wat is Chiro ook alweer?  
 
Zondag 28/2: 14h-17h  
Waar ligt Aalst  
 

 
Hoogachtend, 
Elona en Silke  
 
 


