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Welkom allemaal! 
Ook deze maand zal de Chiro Lint-magie weer talrijk aanwezig zijn op ons terrein. De 
leiding heeft weer een geweldig programma in elkaar geknutseld en ze staan te 
popelen om aan deze nieuwe maand te beginnen. 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!  
 
Na een succesvolle februarimaand vliegen we er ook in maart terug in!  
 
Hieronder vindt u alle praktische zaken die u zeker dient te weten bij de aanvang van 
een Chirozondag nog eens handig opgelijst! Neemt dit dus zeker even goed door.  
 
Voor meer informatie over de redenen waarom we dit zo aanpakken en hoe we hiertoe 
gekomen zijn verwijzen we graag naar de mailtjes die u in uw mailbox kan terugvinden.   
 
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 er weer fantastisch veel zin in heeft!)  
 

Chaos  
We hadden een plan voorbereid dat perfect aansloot bij de coronamaatregelen. Vanaf 8/3 
veranderen de maatregelen echter, daarom zullen we dit plan opnieuw moeten herbekijken.  
 
We houden u via mail op de hoogte van:  

• Welke leden op zondag 7/3 naar de Chiro kunnen komen.  
• Hoe de Chiro wordt ingericht vanaf zondag 14/3 

Bedankt voor jullie flexibiliteit! De informatie die u hieronder vindt zal sowieso ongewijzigd 
blijven.  

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)  
⇒ We merken dat vele ouders geen rekening meer houden met deze tijdssloten. We 
begrijpen dat dit niet altijd handig is, maar probeer er toch aandacht aan te besteden.  



 

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)  
 



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.  
 
O.w.v. de nieuwe maatregelen die van start gaan op maandag 8/3 zullen vanaf zondag 14/3 
naar alle waarschijnlijkheid de Ribbels, Speelclubs & Rakwi’s geen verschillende groepen 
meer hebben. Voor Tito’s, Tip10’s en Aspi’s verandert er voorlopig niets.  
 



Boekske MAART  
Heyhoi liefste Ribbels,  

zijn jullie klaar voor een nieuwe maand vol Chiro? Momenteel nog steeds in 
strengere corona-regels, maar daar laten wij ons niet door doen he ;).  

Hopelijk een maand vol zon en veel plezier!   

In het boekje vinden jullie alle nodige informatie :)) 

 

• Zondag 7/03/’21: 14u-17u  

  

 

 

 

• Zondag 14/03/’21: 14u-17u   

 

 

 

 

 

 



 

• Zondag 21/03/’21: 14u-17u   

 

   

 

  

 

   

 

 

 

 

• Zondag 28/03/’21: 14u-17u   

 

 

     

 

     

 
  



Lieve SPEELCLUBS,  

Ook in maart gaan we ons weer goed amuseren! Hopelijk hebben jullie er net 
zoveel zin in als jullie leiding. We maken jullie alvast warm door onze 
planning van deze maand te delen…  
Vooraan in het boekje vinden jullie informatie i.v.m. de werking in de maand 
maart. Aangezien er af en toe verwarring is over de precieze uren, willen we 
graag expliciet nog even vermelden dat de Chirozondag van de Speelclubs 
doorgaat van 13u45-16u45. Tot dan!  
 
 
07/03  

 
Gebroken of gebakken?! Houden jullie de eieren heel tot er  
gebakken kan worden of zullen ze sneuvelen?? 

 
14/03  
Oh nee!!            De Gummybeertjes zijn gegijzeld door Gumbaldo. Tijd om hen 
te bevrijden!! 
 
21/03 
Vandaag spelen we een échte Chiro klassieker! 
 
 
28/03 
Deze zondag draait rond ‘dingen die je als Speelclub écht gedaan moet 
hebben’! Wij hebben er alvast kei veel zin in!  
 

 
Veel kusjes en knuffels,  
Jullie leiding 
  



RAKWI’S 
Hey schatjes van patatjes, 

Wij hebben deze maand een mega tof programma voor jullie in petto en hebben 
dan ook heel veel zin om jullie vrolijke gezichtjes (terug) te zien op de Chiro. 

07/03/2021 
Groep 1 + eventuele aanvulling groep 2 

Vandaag gaan jullie proberen een plaatsje te veroveren in het Guinness World 
Records boek! Smeer jullie beentjes al maar in, want jullie zullen het moeten 

opnemen tegen Rakwis van andere Chiro’s. De eer van Chiro Lint staat vandaag 
dus op het spel en wij zouden deze graag hoog houden "#$%. 

14/03/2021 
Groep 2 + eventuele aanvulling groep 1 

Deze zondag kunnen de sportievelingen onder jullie zich helemaal uitleven op 
het enige echte Rakwi voetbaltoernooi! MAAR… geen voetbal zonder goals toch? 

Daar hebben wij een oplossing voor bedacht! Kom naar de Chiro om uit te 
zoeken wat we precies van plan zijn.  

21/03/2021 
Groep 1 + eventuele aanvulling groep 2 

Wie houdt er nu niet van een goede quiz op z’n tijd?! Wij in ieder geval wel en 
jullie hopelijk ook want vandaag spelen we de enige echte Melo-cake quiz. 

28/03/2021 
Groep 2 + eventuele aanvulling groep 1 

Schip ahoy piraatjes! Er zijn vijandige schepen gespot in onze waters en dat 
hebben wij uiteraard niet graag. Daarom hebben wij jullie hulp nodig. We gaan 

nog niet teveel verklappen, maar we kunnen alvast zeggen dat er eieren aan te 
pas zullen komen… 

 
Dikke kussen, 

Dietske, Kato, Malika en Aimée 
 
  



TITO’S 
Hey liefste Tito’s!!! Hopelijk hebben jullie even veel zin als ons om er weer in te vliegen 

deze maand! Hier alvast een voorproefje van wat we gaan doen in maart :)  
 
Zondag 7 maart 14-17u: GROEP 1  
Jullie hebben de legerdienst niet gekend, wij ook niet haha. Kunnen jullie de leger 
proeven wel aan? Denk je dat je sterk genoeg bent ? We zullen zien ;)  
Ps. Kom zeker verkleed als een soldaat (dit zal in je voordeel komen)! 

 
 
Zondag 14 maart 14-17u: GROEP 2 
Hoe vaak ben jij al ziek geweest?  

 
 
Zondag 21 maart 14-17u: GROEP 1 
Survival of the fittest ben jij wel een echte chiro fanaat?! Verdien je wel al je jaren in de 
chiro? Let’s see :) 

 
 
 
 



Zondag 28 maart 14 - 17u: GROEP 2 
Surprise ;)  

 
 
Veel liefs van jullie liefste leiding 
Camille, Stijn en Kim 
XXX 
  



TIPTIENSSSSSSSSSSSSS 
 

123456789TIPTIEN, wat zijn wij blij om jullie weer terug te zien. De maand maart is een 
maand vol pret, dus kom uit je bed. Geniet van heerlijke zondagen waarop we elkaar weer 

heerlijk kunnen plagen of liefde kunnen vragen. Hopelijk zullen jullie weer even talrijk 
aanwezig zijn want dat vinden wij oh-zo fijn. Nu zijn jullie vast wel nieuwsgierig naar wat er 
zal komen, dus hou je vast aan de takken van bomen en laat deze informatie over je heen 

stromen. Want Marie en Louis krijgen het super warm van jullie tiptienmagie! 
 
Zondag 7 maart 14u-17u 
Win jij vandaag een fortuin met één draai aan het rad? 
 
 
Zaterdag 13 maart 19u-21u 
Ons studeerbeest verlaat haar stulp 
En roept om hulp 
Haar hoofd zit vol met stof 
Het lijkt daar net een doolhof  
Ze gaat op zoek naar studeerpillen 
Zodat ze eindelijk wat kan chillen 
Alleen drugs kan haar nog redden 
Dus alle dealers komen uit hun bedden 
Cocaïne, heroïne of wiet  
Het is maar wat de dealer haar aanbiedt 
Het is aan jullie om dit discreet te houden 
Zodat Marie haar examens haalt zonder fraude 
LET OP! We spelen in de avond 
Want dan lopen er meer dealers rond…  
 
 
Zondag 21 maart 14u-17u 
Sing that song 
 
 
Zondag 28 maart  
Normaal gezien gingen we dit weekend op ketiweekend, ooooooohhhh L. Om in de sfeer te 
blijven gaan we iets super super leuk zijn, meer info volgt nog!!!! See you sooooon lovesss!!! 
  

WE LOVE YOU LOTSSSS 
Kusjes van jullie leiding!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=
GFJEz6HEnBw  
 



Aspiranten 

Hallo!  
 
Zondag 7 maart: 14h-17h  
Eén-tegen-Ribclubdag.  
 
Zondag 14 maart: 14h-17h  
Love Island-dag.  
 
Zaterdag 20 maart: 19h-21h 
Imposterdag.  
 
Zondag 28 maart: 14h-17h  
Padvindersdag.  
 
 
Daag!  
Elona & Silke  
 
 
 



 
 

 
 
 
 


