SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

Liefste Chiro chicks en stoere Chiro boys,
Het nieuwe Chirojaar staat weer voor de deur. De leiding heeft ook dit jaar enorm
veel voor jullie in petto. Tal van leuke spelen en activiteiten staan voor de deur. Wij
kijken er alvast naar uit! Hopelijk zijn jullie er met z’n allen bij!
Veel kusjes en knuffels,
De leiding

Amber, Elise, Stijn, Keo, Marie, Elona, Marte, Jorien, Silke, Aimée, Hanna, Kim, Zoë,
Esther, Kato, Louise, Brintly, Malika, Margot, Dietske, Camille

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 10 euro, de rest van het uniform is te vinden in de
Banier (Kipdorp 30 Antwerpen of Onze-Lieve-Vrouwenstraat 34 Mechelen). Je krijgt er
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!
Nieuwe leden
Als je een vriendje of vriendinnetje hebt die ook graag naar de Chiro zou komen, neem
hem/haar dan zeker eens mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!
Oudercomité
Voel je je als ouder geroepen om meer betrokken te zijn bij de jeugdbeweging van je dochter
of komt je tweede jeugd opborrelen, twijfel dan niet om ons oudercomité te vervoegen! Voor
meer informatie kan je terecht bij onze volwassen begeleider Lies (0477/72.76.26).
Asiel
De laatste zondag van de maand worden de Ribbels, Speelclubs en Rakwi’s vergezeld met
deugnieten uit het Meihof.
Het Meihof biedt al jaren onderdak aan migranten en hun kinderen. De kinderen volgen
lessen in de verschillende basis- en kleuterscholen van Lint. Dus misschien zit uw zoon of
dochter wel met één van hen in de klas. Zij zijn een beetje anders en verstaan de taal
misschien nog niet helemaal, maar een kind blijft een kind en moet kunnen spelen. In het
Meihof doen ze er alles aan om de kindjes zoveel mogelijk zorgeloos kind te laten zijn en daar
willen wij als leidingsteam van Chiro Lint ons steentje aan bijdragen. Want hoe kan je je nu
beter uitleven, dan een middag ravotten op de Chiro?

Kalender
Op deze pagina vind je alle belangrijke data. Schrijf het zeker in je agenda!
❖
❖
❖
❖
❖

Zondag 17/10: FAMILIEDAG + infomoment.
Week 17/10 t.e.m. 23/10: leefweek Aspiranten.
Weekend 5/11 t.e.m. 7/11: weekend Keti’s.
Weekend 12/11 t.e.m. 14/11: RibClub op weekend.
Zondag 21/11: SPECULAASVERKOOP.

Familiedag 17/10: 13u – 17u
Vandaag spelen we een groot spel met de hele chiro samen. We leren elkaar allemaal beter kennen.
We beginnen om 13u omdat we samen eerst gaan genieten van een lekkere pistolet en koffiekoek,
daarna gaan we aan het spel beginnen.

Speculaasverkoop 21/11: 10u – 17u
Vandaag gaan we op wandel door heel Lint met onze overheerlijke speculaasverkoop.
Wat neem je mee:
-

Rugzakje met een drinkbus en je eigen lunchpakket
Warme kledij (we gaan een hele dag buiten op wandel voorzie je kind op deze kleren)
Regenjas
Goede wandelschoenen

Liefste RIBBELTJES,
Zijn jullie klaar voor het nieuwe Chirojaar? Wij kunnen alvast niet wachten, om samen met jullie,
er een fantastisch leuk jaar van te maken!
Zondag 26 september (14u-17u): straks is het eindelijk zover: RibbelTV gaat van start! De start
van de nieuwe zender loopt echter niet zoal gepland… Kunnen de Ribbels ervoor zorgen dat hun
tv-zender vanavond gelanceerd wordt?
Zondag 3 oktober: geen Chiro!
Zondag 10 oktober (14u-17u): gebroken of gebakken? Vandaag worden de Ribbeltjes uitgedaagd:
houden ze hun eieren heel tot er gebakken kan worden, of breken ze?
Zondag 17 oktober (13u-17u): het is FAMILIEDAG!! Let op: de uren zijn anders vandaag!
Na 17u zal een infomoment worden voorzien voor de ouders. Extra informatie hierover volgt later.
Zondag 24 oktober (14u-17u): tijd om nog eens helemaal vuil thuis te komen!! De Ribbels spelen
vandaag een écht Chirospel!
Zondag 31 oktober (14u-17u): boeee, het is…
met
-en.

!! Vandaag gaan we knutselen

Zondag 7 november: geen Chiro!
Weekend 12 november t.e.m. 14 november! De Ribbels gaan op weekend!!! Wij kijken hier
enorm naar uit. Verdere informatie hierover zullen jullie later nog ontvangen, maar schrijf deze
data alvast in de agenda!
Zondag 21 november (10u-17u): vandaag is het SPECULAASVERKOOP!! Let op: de uren zijn anders
vandaag! Extra informatie hierover volgt later.
Zondag 28 november (14u-17u): vandaag komt onze dikke vriend…

op bezoek!!

Zondag 5 december: geen Chiro!
Zondag 12 december (18u-20u): het Ribbellokaal zal helemaal worden omgebouwd tot een
cinemazaal!
Dresscode: in pyjama!!
Zondag 19 december (18u-20u): kerst…
de mooiste tijd van het jaar! Hopelijk zijn jullie
allemaal in de stemming voor een kerstfeestje??!!
Zondag 26 december: geen Chiro!
Moesten er vragen zijn, aarzel niet om ons een mail of berichtje te sturen!
Veel knuffels van de Ribbelleiding,
Amber, Elise, Keo en Stijn

SPEELCLUBS
Allerliefste speelclubs,
een nieuw chirojaar is weer gestart. Yippie!!
Het gaat weer een jaar zijn vol avontuur en plezier, hieronder kan
je alvast zien welke leuke dingen we elke zondag gepland hebben:
18 SEPTEMBER:

Vandaag hebben de nieuwe speelclubs hun overgang, hoe spannend. Maar dat is
niet alles want daarboven komen jullie erachter wie jullie leiding gaat zijn.
26 SEPTEMBER:

Jeej vandaag is het vriendjesdag! Neem al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee
zodat zij ook kennis kunnen maken met onze Chiro.
3 OKTOBER:

Jammer genoeg geen chiro vandaag want het is weer de eerste
zondag van de maand.

10 OKTOBER:

Vandaag gaan we testen of jullie alle chirospelletjes wel goed kennen als er een
twist aan verbonden is.
17 OKTOBER 13u-17u:

We gaan vandaag met heel de chiro samen een groot spel spelen, net zoals een
familie. Want de chiro dat is eigenlijk toch wel een echte familie. :)
Voor de ouders is er in de avond ook nog een infomoment.
24 OKTOBER:

Er is een groot probleem: het vuur van de olympische spelen is
uit. Ze rekenen erop dat de speelclubs ervoor zorgen dat het vuur
terug aangaat. Vandaag spelen we de chirolympische spelen!

31 OKTOBER:

Duistere krachten zijn op Halloween niet weg te denken. Welke
speelclubs kunnen zich her best verdedigen tegen deze krachten?
7 NOVEMBER:

Vandaag is het spijtig genoeg geen chiro, MAAR geen nood want
volgende week staan we er weer. Tot dan
12-14 November:

Zijn jullie er klaar voor? Wij alvast wel want we vertrekken op weekend!
21 NOVEMBER 10u-17u:

Vandaag gaan we doorheen lint onze heerlijke speculaas verkopen en met jullie
hulp wordt het zeker een succes! We beginnen de dag al vroeg dus gaan we ‘s
middags samen iets eten op de chiro. Meer info vind je vooraan in het boekje.
28 NOVEMBER:

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn?
Het is de Sint en hij komt vandaag op bezoek.
5 DECEMBER:

Het is vandaag weeral de eerste zondag van de maand en je weet
wat dat betekent => geen chiro
12 DECEMBER:

Vandaag worden jullie opgeleid tot echte drakentemmers. Lukt
het jullie om het drakenei te stelen?
19 DECEMBER 18u-20u:

HO HO HO! Vrolijk Kerstfeest voor iedereen
We verwachten jullie op de chiro met een zelfgemaakt pakje voor
een andere speelclub. Hopelijk zijn jullie helemaal in de stemming
voor het kerstfeestje.

26 DECEMBER:

Ook vandaag is het geen chiro maar misschien kan je deze zondag opvullen door
het bakken van lekkere kerstkoekjes.

Dit is jammer genoeg al het einde van ons eerste boekske, maar geen nood want
we zien jullie gewoon terug na de feestdagen, geniet ervan!
Veel liefs
Marie, Elona, Jorien en Marte

Liefste Rakwi’s
Zondag 26/9: 14h-17h
WOOHOOW, de eerste échte chirozondag! Dat vraagt om een spel met BALLEN! Voor één
keer geen ballen om tegen te sjotten, maar wel om op te kauwen. We spelen het enige
echte kauwgomballenspel!!
Zondag 3/10: geen chiro
De leiding is heel hard aan het werken om het ganse jaar te plannen. Vandaag dus jammer
genoeg even geen Chiro. Gebruik de rust om energie te vinden voor de komende weken
want het beloofd spannend te worden!!

Zondag 10/10: 14h-17h
Snelheid... Wij. Zijn. Snelheid… Zijn jullie klaar voor de start?? Vandaag gaan we er
tegenaan met een real life Mario Kart race! Kom verkleed als je favoriete racer en neem ook
je snelste, behendigste, stevigste racemachine mee. Vandaag wordt de race der racen
gereden! (Je mag dus met iets op wieltjes komen zoals een go-cart, step, skates, gekke
fiets, …)
Zondag 17/10: 13h-17h
Vandaag vervullen jullie je rol als zotte nonkel, bezorgde oma of kapoenenneefje in onze
Chirofamilie want het is familiedag! Eerst vullen we samen onze maagjes en daarna spelen
we een keitof spel! Kom dat zien!! Na de Chiro is er ook nog een infomoment voor jullie
ouders.
Zondag 24/10: 14h-17h
SCHIP AHOY, piraatjes! Alle wind in de zeilen nog aan toe! Vandaag kruipen we in de huid
van echte piraten. Het belooft een spannende strijd te worden tussen deze zeeroverbendes.
Kijk dit filmpje om alvast in de sfeer te komen:

https://www.youtube.com/watch?v=HlNUn0TgDUU

Zondag 31/10: 19h-21h
BOE!!!!!! Nu waren jullie wel verschoten he HAHA!! Vanavond om klokslag 19h worden jullie
aan de kerk van Lint verwacht in gepaste halloweenoutfit… Kom… als je durft!
Zondag 7/11: geen chiro
Tijd voor familiefeesten, zetelhangen en laaaaaang uitslapen want vandaag is er geen Chiro.
Tot volgende week!
Zondag 14/11: 14h-17h
Hebben jullie altijd al eens de regels willen overtreden? Vandaag is jullie kans! We gaan de
rebelse toer op en breken de wet. Waarschuwing: niet voor broekschijters!!!
Zondag 21/11: 10h-17h
Homnomnom! Met zo’n lekkere speculaas is het watertanden geblazen. Het eten zal nog
even op zich moeten laten wachten, maar vandaag voorzien we gans Lint al van dit heerlijke
lekkernij tijdens onze speculaasverkoop. Jullie komen toch ook? Neem een lunchpakketje
mee voor ‘s middags. Wij voorzien een smakelijk extraatje.
Zondag 28/11: 14h-17h
Klikklak… kliklak…
Heb je hem al gehoord? De Goed Heilig man heeft zijn intrede
gemaakt in ons land. Voor de echte pakjesdrukte heeft hij nog een gaatje in zijn agenda
gevonden voor ons. Hopelijk zijn jullie braaf geweest, want de Sint neemt zijn grote boek
met alle brave en stoute kindjes in mee!

Zondag 5/12: geen Chiro
Vandaag is er geen Chiro. Dat is natuurlijk enorm jammer, maar het voordeel is dat jullie nu
voldoende tijd hebben om jullie schoen klaar te zetten voor de Sint en hem last-minute nog
een mooie brief te schrijven.
Zondag 12/12: 14h-17h
Vandaag draait alles rond strategie en vlaggen. Train jullie grijze hersencellen dus alvast en
graaaag tot dan!
Zondag 19/12: 18h-20h
HO HO HOO! Tellen jullie ook al zo hard af naar Kerstmis? Wij wel ze!!! Vanavond komen
we alvast in de juiste sfeer met een gezellig kerstetentje! Neem 3 eurootjes mee en dan
voorzien wij meer dan voldoende lekkers om jullie buikjes zo bol te eten als die van de
kerstman! Jullie kunnen je alvast inschrijven via deze link:
https://forms.gle/6nukP3ziSXdKBomV6

Zondag 26/12: geen Chiro
Vandaag is het 2de Kerstdag. Jullie worden misschien nog op een laat kerstfeestje
verwacht? Of misschien hebben jullie je handen vol met het uitproberen van jullie
kerstcadeau? Hoe dan ook… VEEL PLEZIER!!
Zondag 3/1: geen Chiro
Eerst zondag van de maand! Het is nog vakantie dus we wensen jullie heel veel plezier met
het helpen van jullie ouders bij het uitladen van de afwasmachine, stofzuigen, auto wassen,
… MUHAHAHA da’s een mopje natuurlijk. Tot volgende week!
Zo, allergraafste Rakwi’s, dit was het alweer voor het eerste boekske! Wij zien jullie graag
terug in het nieuwe jaar want dan gaan we er weer keihard tegenaan!
GELUKKIGE KERST EN EEN FIJN NIEUWJAAR, RAKKERS!!
Dikke nieuwjaarsbezen
van jullie leiding die jullie heel graag ziet,
Aimée, Silke, Hanna & Kim

Liefste Aspiranten,
Een nieuw Chirojaar staat weer voor de deur. Wij zijn enorm blij dat we aan jullie
leiding mogen geven. Wij hebben voor jullie vanalles in petto, om het een jaar te
maken om niet snel te vergeten! Wij hebben super veel zin, en jullie hopelijk ook.
Zaterdag 18 september:
Vandaag is het de eerste dag van het nieuwe chiro jaar en natuurlijk is dit voorbestemd
voor onze Overgang + BBQ . Kom allemaal want dat maakt het extra leuk. Aan degenen
die moeten overgaan PROFICIAT! aan degenen die niet moeten overgaan OOK
PROFICIAT!.

Zondag 19 september:
Gisteren hebben jullie kunnen smullen van de overheerlijke BBQ. Vandaag is het geen
Chiro, want de leiding moet even uitrusten van deze dag.

Zondag 26 september:
Vandaag gaan we eens samenzitten om te brainstormen over ons prachtige lokaal.
Bekijk je Pinterest alvast want vandaag gaan we ons lokaal pimpen.

Zondag 3 oktober:
Vandaag is er geen chiro. Maak een leuke wandeling met je vrienden, huisdieren en/of
familie. Probeer je 10 000 stappen te zetten en laat ons zien dat het is gelukt.

Zondag 10 oktober 14-17u:
Wat kan je allemaal doen in 120 minuten? Hebben jullie een idee? Kom zeker en dan zie
je het.

Zondag 17 oktober 13-17u:
Familiedag !! Vandaag spelen we met de hele Chiro samen, een echte chiro-familiedag.
Kijk ook nog eens naar de uren + meer info vooraan in het boekje.
Kei leuk dus kom zeker. Maar wat nog leuker is ?????? Zie volgende datum.

Zondag 17-23 oktober:
We beginnen onze LEEFWEEK eeuuhh!!! Jaja van zondag 17 oktober tot EN met zaterdag
23 oktober hebben jullie de beste leefweek ooit! (Topper van de week is vrijdag Dag van
de Jeugdbeweging)

Zondag 31 oktober 20-22u:
Halloween is mijn favoriete feest
Dan ben ik verkleed in een griezelbeest
Met halloween ben je welkom in de hel
Je krijgt de kriebels. Je bibbert uit je vel

https://www.youtube.com/watch?v=A6SeW34CkA8

Zondag 7 november:
Vandaag is er geen chiro.

Zondag 14 november 14-17u:
Een sekte is een geloofsgemeenschap met opvattingen en gebruiken die zich
onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming
als de sekte. Sekten zijn vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe
leer of openbaring. Hoe heet onze sekte?

Zondag 21 november 10-17u: Speculaasverkoop
Haal je beste verkoopskills maar boven, want vandaag gaan jullie speculazen verkopen.
Jippie!!! Meer info vooraan in het boekje. Het zou super zijn als jullie allemaal aanwezig
zouden zijn !

Zondag 28 november 19-21u:
Vandaag doen we alles omgekeerd dat wil dus zeggen kom dus niet want het wordt niet
plezant.
Hopelijk zijn jullie dit jaar niet te stout geweest want we weten allemaal wat de Pieten
doen met stoute kinderen!!

Zondag 5 december:
Vandaag is er weeral geen chiro.

Zondag 12 december 14-17u:
We gaan vandaag knutselen, schilderen en alles voorbereiden voor onze ZOT LIJPE
winterbar. Dus kom met je creatieve ideeën zodat we er een super mooi winterfeest van
kunnen maken.

Zaterdag 18 december:
Ja ja zé ma zéker !! Vandaag is onze lijpe winterbar. Alle informatie volgt nog.

Zondag 19 december:
Geen chiro want we hebben onze winterbar gehad. En iedereen moet hiervoor
uitrusten.
Wij wensen jullie ook nog eens keiveel succes met de examens. NET ZOALS OBAMA
ZEGT;

Zondag 26 december:
Vandaag is het geen Chiro omdat het een feestdag is. Geniet van de kerstfeesten en het
fijne nieuwjaarsfeest.
Ziezo, dat was het 1ste boekje! En ja dit was nog maar deel 1 :)
Jullie allerleukste lijpe leiding,

