
BOEKSKE MEI 2021



Liefste Chiro chicks en stoerste Chiro boys,

De laatste maanden van dit Chirojaar zijn ingetreden?! Maar… de leiding heeft
weer enorm veel voor jullie in petto. Tal van leuke spelen en activiteiten staan
voor de deur.

Check nog even alle praktische info en dan ben je ready-to-go!

Wij kijken er naar uit. Hopelijk zijn jullie er met z’n allen bij!

Kusjes en knuffels,
De leiding

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



Praktische informatie:

Kampinschrijving
Het kamp komt steeds dichter en dichter. Wij zijn volop aan de voorbereiding
bezig en kijken ernaar uit om 11 leuke dagen met jullie te beleven.

Het kamp zal doorgaan van 1 tot en met 11 augustus. De Ribbels komen een
paar dagen later aan. Zij komen aan op 4 augustus.

Op zondag 16 mei om 11:00 starten de inschrijvingen voor het kamp. U kan uw
kind inschrijven tot en met 23 mei.

U gebruikt daarvoor het account op “Stamhoofd” dat u in het begin van het jaar
heeft aangemaakt om uw kind in te schrijven voor de het Chirojaar. Er zullen 2
inschrijvingspagina’s zijn. Één voor de Ribbels en één voor alle andere groepen.

Het kamp kost:
● Ribbels: €130,00
● Alle andere groepen: €150

Indien u liever gespreid wil betalen, kan u contact opnemen met onze VB om
hier afspraken rond te maken. Dit kan u doen door een mailtje te sturen naar
liessutherland@gmail.com of te bellen naar +32 477 72 76 26.

Wanneer uw kind is inschreven zal het een “Kampboekske” ontvangen met alle
praktische informatie om jullie helemaal klaar te stomen.

Wat de coronamaatregelen betreft kunnen wij jullie nog niet veel informatie
geven. We zouden terug in bubbels van 50 kinderen verdeeld worden, maar dit
zou nog versoepeld kunnen worden.

Aan de hand van de inschrijvingen zullen wij aan de slag gaan met deze
maatregelen. Iedereen krijgt dus de kans om zich in te schrijven. Er is geen
beperking.

Van zodra we jullie meer praktische informatie kunnen bieden, hoort u dit
meteen van ons.

We doen er alles aan opdat iedereen kan genieten van dit geweldige
Chirokamp.
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Coronamaatregelen mei
Vanaf 8 mei worden de bubbels weer groter. Dit wil zeggen dat er per afdeling
25 kinderen naar de Chiro zullen mogen komen. Dit is bijna de volledige groep.

Om dit praktisch te organiseren krijgt u tijdens de eerste week van mei een
mailtje met daarin nog eens de inschrijvingslink.

⇨ Kinderen die in april reeds ingeschreven waren, hoeven niets te doen. Zij
blijven ingeschreven.

⇨ Kinderen die in april nog niet ingeschreven waren, kunnen zich alsnog
inschrijven indien ze dit willen.

Indien er meer dan 25 kinderen werden ingeschreven, maakt de
afdelingsleiding een Whatsappgroepje met de ouders van ingeschreven leden.
Hierin posten zij wekelijks welke kinderen er naar de Chiro kunnen komen. Dit
gebeurt o.g.v. een rotatiesysteem.

Als er niet meer dan 25 kinderen zich inschrijven per afdeling, kunnen uiteraard
alle kinderen gewoon komen.

We krijgen veel vragen over de regels over verschillende hobby’s.
De aanbeveling van de overheid is nog steeds 1 hobby per week voor ieder
kind. Wij volgen dan ook deze aanbeveling. Wij kunnen dit echter onmogelijk bij
ieder kind controleren. Daarom rekenen wij op de verantwoordelijkheid en het
gezond verstand van iedere ouder.

Voor het overige blijft hetzelfde systeem van kracht. Dit wil zeggen:



Kalender
Vrijdag 14 mei: Tito Tombola
⇨ Meer info: zie onderaan!

Zaterdag 15 mei: Tip10’s Zomerwandeling
⇨ Meer info: zie onderaan!

Zondag 16 mei - zondag 23 mei: Kampinschrijving
⇨ Meer info: zie bovenaan!

Zaterdag 26 juni: Tip10’s Bloemenverkoop
⇨ Meer info volgt nog!

Zondag 27 juni: Aspi Croque ’n Roll & feestelijke laatste Chirozondag
voor alle groepen!
⇨ Meer info volgt nog!



Wandel samen met de TIP10’S van Chiro Lint de wereld rond!
Als Coronaproof alternatief voor onze welbekende zomerbar

organiseren de TIP10’S van Chiro Lint dit jaar een
super-vette-zomerse wandeling.

Wat precies????
Haal op 15 mei je wandelschoenen boven en geniet onderweg
van heerlijke hapjes en drankjes! Voor de kleine prijs van €2
kan je een routekaart kopen waarmee je de wandeling kan
starten en waarop de locaties van de kraampjes te zien zijn.
Onderweg kan je dus genieten van snacks en drankjes in
Spaans, Mexicaans, Engels en Hawaïs thema!

Hou dus alvast je agenda vrij, want het beloofd spetterend te
worden! En hou ook zeker ons Facebookevenement in de
gaten, zodat je helemaal up-to-date bent over onze activiteit en
nieuwe informatie!! Of stuur een mailtje naar
tiptiens@chirolint.be met al je vragen!

Tot dan!!! 
Xxx De Tiptiens van Chiro Lint
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De Tito’s denken dit jaar volledig “out-of-the-box”.
Volledig in de sfeer van de huidige coronasituatie organiseren zij een
online evenement. Daarom presenteren zij:

De enige echte TITO TOMBOLA!!

Voor een prikje kan je op 7 mei lotjes kopen. Op vrijdagavond 14 mei kan
je het spektakel dan volgen via een online livestream. Op zaterdag 15
mei kan u uw prachtige prijzen dan komen ophalen.

Meer praktische informatie zal nog gedeeld worden.

Hopelijk tot dan!

Veel liefs,
De Tito’s



Allerliefste Ribbeltjes,
Weer een nieuw boekje voor een nieuwe maand. Binnenkort mogen we weer in grotere
groep naar de chiro komen!! Alleen maar meer redenen om naar de chiro te komen en ons
te amuseren.

Enkele BELANGRIJKE opmerkingen:
- Als je ziek bent, blijf thuis.

- Ouders controleer regelmatig jullie e-mailadres & de WhatsApp groep.

- Ribbels worden verwacht tussen 13u45 en 13u50 en opgehaald tussen 17u00 en

17u05 aan de grote poort. Hou je zeker aan deze uren!

Zondag 2 mei: 13u45-17u
Vandaag is het nog een laatste keer aan groep 2! JOEPIEEEE! Deze keer bouwen we nog eens
een kamp, maar dan met groep 2. Wij hebben er alvast weer heel veel zin in, jullie ook? Haal
jullie creatieve ideeën al maar boven ;))

Zondag 9 mei: 13u45-17u
Suuuuper goed nieuws!! We mogen weer met een grotere groep naar de chiro komen!!
Vandaag spelen we het ribbeltesterom spel! Durven jullie de uitdaging aan? Kom vandaag
dan zeker en help ons met de (onmogelijke) opdrachten te vervullen! :))
Neem een (iets dikkere) panty mee DIE KAPOT MAG.

Zondag 16 mei: 13u45-17u
HEEEEELLPP!! Alle boerderijdieren zijn ontsnapt en wij krijgen ze niet alleen weer de stal in!

Komen jullie ons te hulp gesneld?? Trek jullie boer en boerinnen outfit aan en kom snel naar

de chiro.👩 🌾👨 🌾

Zaterdag 23 mei: 9u-11u
Het zijn stilaan weer bijna examens voor de leiding, wat wil zeggen dat we de uurtjes een
klein beetje gaan aanpassen… Deze keer worden jullie op zaterdag verwacht!
Het is nog vroeg in de dag dus gaan we het rustig aan doen, we gaan een wandeling met
bijhorende speurtocht maken :)) Spannend xd

Zondag 30 mei: 13u45-17u
Vandaag hebben jullie eens andere leiding😮😮 De oudste groepen hebben vandaag en
spel voor jullie voorzien. Flink zijn, goed luisteren maar vooral veel plezier!!

Dikke kussen van jullie leiding,
Amber, Hanna & Margot

<3 <3 <3



Liefste SPEELCLUBJES,
Hieronder kunnen jullie de planning vinden van de maand mei. Let op! De uren zijn
deze maand elke zondag anders.

2/5 13u45-17u00
Sssssssssssssssttt. Wie zal er op het einde van deze zondag de
grootste slang hebben? Vandaag spelen wij het grote Slangenspel!
9/5 18u00-20u00
Spannend! Vandaag worden de Speelclubs pas na het avondeten op de Chiro
verwacht.
16/5 18u00-20u00
Deze zondag worden de Speelclubs in de avond op de Chiro verwacht.
23/5 10u00-12u00
Vandaag spelen we een spel met… Njomieeee!
Belangrijk!! De Speelclubs moeten thuis al gegeten hebben!
30/5 13u45-17u00
Deze zondag staan de Tip10’s en Aspi’s in leiding! Extra braaf zijn is de boodschap!
😉

Bij verwarring, aarzel niet om ons een mail of bericht te sturen!

Veel liefs,
De Speelclubleiding
Elise, Tess, Brintly en Eline



RAKWI’S
Yes, yes, yes, 10 windjes in een fles

Kiekeboe, kom naar de chiro toe
Pim, pam, pet, het wordt weer dolle pret!!!

02/05/2021

We weten allemaal dat 1 dag bestaat uit 24 uur, 1 uur 60 minuten duurt en 1 minuut 60 seconden telt, maar hoe
goed kunnen jullie de tijd eigenlijk inschatten zonder iets van hulpmiddelen? Wij zijn benieuwd!

09/05/2021
Tetris; het verslavende computerspelletje waarbij je blokken op een slimme manier moet stapelen om

zoveel mogelijk volle lijnen te maken. Hebben jullie voldoende ruimtelijk
inzicht?  En vooral, zijn jullie de tegenstander te snel af?

16/05/2021
We zijn de coronaregels allemaal een beetje beu en daarom trekken we deze zondag

onze stoute schoenen aan. Maar heb geen vrees, we houden het veilig😉

23/05/2021
Haal het ultieme zwijntje in je naar boven, want vandaag geldt enkel het motto: “hoe vettiger, hoe prettiger”.
Doe alvast kleren aan die vuil mogen worden en neem een handdoek en eventueel nog propere kleren mee.

30/05/2021
Vandaag zullen jullie ons moeten missen want de Aspi’s staan deze keer in leiding. Ze gaan jullie zeker en vast

een toffe namiddag bezorgen!

Dikke kussen van jullie favoriete leiding
Dietske, Aimée, Kato en Malika





Tito’s
Hey liefste tito’s, enkel 2 mei is nog in onze groepen van april. Want daarna

mogen we terug met meer komen, joepie! Hopelijk hebben jullie er zin in!!!

Zondag 2 mei 14-17u GROEP 2:

De Russen zijn knettergek, ze hacken, ze schieten met geweren, trotseren super

koud weer en zijn super gek in hun hoofd. Hebben jullie al eens russische roulette

gespeeld?

Zondag 9 mei 14-17u:

Ohnooo!!! De bakker van Lint is vermoord :o Kom vandaag te weten waar, wie en

hoe het gebeurd is…

Zondag 16 mei 14-17u:

Woehoeee een ouderwetse teambuilding! Vandaag zullen jullie moeten strijden

als één team, dus be prepared.



Zondag 23 mei 14-17u:

Jammer genoeg geen chiro vandaag want het is Pinksteren ☹.

Zondag 30 mei 14-17u GROEP 1:

Vandaag zullen wij er niet zijn… waaaant de aspiranten staan in leiding!

Heeeel veel liefs van jullie Tito leiding,

Camille, Stijn en Kim

XXX



Tiptiens
Hier is het volgende boekje alweer. Zoals altijd hebben wij weer enorm leuke
activiteiten voor jullie in de aanbieding. 15 mei is onze zomerwandeling! Zet deze
datum dus allemaal al maar in jullie agenda en laat weten als je er niet bij zal kunnen
zijn. Zo kunnen wij al een planning opmaken. 

Zondag 2 mei
Vandaag zullen jullie leren leven met beperkingen. Zeker komen! 

Zondag 9 mei
Vandaag gaan we al de eerste voorbereidingen doen voor onze zomerwandeling!
Nodig al maar snel al jullie vrienden en familie uit voor ons facebook evenement
zodat we 15 mei veel centjes kunnen verdienen.

Zaterdag 15 mei
ZOMERWANDELING!!!!! Verdere communicatie volgt nog.

Zaterdag 22 mei (18:30 - 21:00)
Hopelijk zit het weer mee want wij gaan na een lange tijd nog eens  op
ontdekkingstocht op verplaatsing.

 Zondag 30 mei 
Vandaag staan jullie en de aspiranten in leiding!
JOEPIEE succes!!!

Dit was het weer voor de maand mei. Volgende maand
volgt het laatste boekje van dit bewogen maar zeker niet
minder leuke chirojaar ;(

Groetjes 
Louise en Marie
xxxxxxxxxxxxxx



Aspiranten
Zondag 2 mei (18h-20h)

Zondag 9 mei (14h-17h)

Zaterdag 15 mei (16h-18h)

Zondag 23 mei (20h-22h)

Zondag 30 mei (14h-17h)

Sensuele groeten
Elona & Silke


