
 

 

  



 

 

HEYHOI RIBBELS  
 

Hopelijk hebben jullie een zalige vakantie achter de rug! We kijken ernaar uit jullie eindelijk 
weer te mogen zien spelen en amuseren op de Chiro :)). Leg jullie uniform alvast klaar want 
vanaf nu is het weer elke zondag uitkijken naar de leukste uurtjes van de week!  

 

Het wordt een boekske vol verassingen! We houden jullie (indien nodig) concreter op 
de hoogte via Whatsapp!  

 

Zondag 9/01/2022: 10-12u  

Trek jullie wandelschoentjes aan want we gaan op 3 koningen ruiltocht! Wie haalt z’n 
beste charmes boven om de coolste spullen te ruilen?  

 

Zondag 16/01/2022: 10-12u  

Whohow! Feest! We hebben een jarige onder ons ;). Wie o wie zou dit zijn? We maken er 
een leuke zondag voormiddag van, hou nog zeker een klein plekje over in die buik van 
jullie…  

 

Zondag 23/01/2022: 10-12u  

Het wordt een creatieve zondag, haal jullie creatieve ideeën maar boven want wij pas dan 
kunnen we aan de slag.  

 

Zondag 30/01/2022: 10-12u  

Laatste zondag van een speciale chiromaand, onze examens zitten er bijna op! We gaan 
ons nog eens goed amuseren op deze zondagvoormiddag.  

 

Zondag 6/02/2022: 

Vandaag geen chiro :(( Maar geen zorgen we zien jullie volgende week al terug ;)  

 

Zondag 13/02/2022: 14-17u  

Vandaag gaan we hevig doen! Enkele klassieke chiro spelletjes in een net iets vuiler en 
heviger jasje gestoken ;).  

 

 

 

 



 

 

Zondag 20/02/2022: 14-17u  

Het is ruzie op de boerderij :(. Wij moeten ervoor zorgen dat de dieren elkaar weer heel 
leuk vinden! Kom in jullie leukste dierenkleren en samen gaan we dit kunnen!  

 

Zondag 27/02/2022: 14-17u  

Bij ‘tous ensemble’ denken we meteen aan het WK voetbal. Maar er zijn nog veel meer 
wereldkampioenschappen! De ribbels mogen vandaag meedoen aan het WK caféspelen. 
Hoe spannend is dat?  

 

Zondag 6/03/2022: 

Vandaag geen chiro :(( Maar geen zorgen we zien jullie volgende week al terug ;)  

 

Zondag 13/03/2022: 14-17u  

Het wordt weer bijna lente, tijd voor een bosspel! Kennen jullie stratego nog ;)  

 

Zondag 20/03/2022: 14-17u  

Één tegen allen! Zijn jullie ready? 3… 2… 1… GOGOGO 

 

Zondag 27/03/2022: 14-17u  

Als afsluiter van dit boekske maken we nog eens een legendarisch kamp!! Voor de ribbels 
die er vorig jaar ook al waren, gaan we het dit keer nog gekker maken dan de vorige keer? 
Dat wordt een uitdaging!  
  



 

 

 

 

Liefste Speelclubjes, 

Het eerste chiro-semester is alweer voorbij gevlogen. maar niet getreurd, want ook in het nieuwe 

jaar hebben wij een fantastisch mega leuk programma voor jullie in petto!! Ontdek het hieronder… 
Zondag 2 januari 

Jullie zullen ons de eerste zondag van het jaar moeten missen, want het is geen chiro vandaag. :( :( 

Zondag 9 januari (18-20u) 

We dompelen ons onder in winterwonderland en zeker komen! 
Zondag 16 januari (10-12u) 

Maak je klaar voor de grootste estafette van het land!! 
Zondag 23 januari (10-12u) 

Jullie mogen met lege maagjes naar de chiro komen voor een heerlijke 

winterbrunch! 
Zondag 30 januari (18-20u) 

Vandaag gaan we kijken of jullie wel goed kunnen sluipen en vermommen. 

Zie ook zeker dat je goed voorbereid bent om dingen te onthouden. 
Zondag 6 januari 

Ook vandaag weer geen chiro, helaas… 

Wie een hongertje heeft, kan overheerlijke koekjes bakken: 

https://www.solo.be/nl/recepten/zandkoekjes6/ 
Zondag 13 februari 

Weten jullie welke dag het is morgen? Valentijnsdag, een dag om de liefde te 

vieren. Samen met jullie gaan we ons helemaal klaarmaken voor deze 

feestdag. 
Zondag 20 februari 

Vandaag is het jullie tegen de leiding. Laat zien dat jullie zo sterk, slim en snel zijn dat jullie de 

leiding kunnen verslaan met een 1 tegen allen.  
Zondag 27 februari 

Houden jullie ook zo veel van koken en eten als jullie leiding? 

Vandaag worden jullie getest om te kijken wie zijn de beste koks zijn. 
Zondag 6 maart 

Het is uitzonderlijk wel chiro op de eerste zondag van de maand! We gaan een groot spel spelen 

met alle ribbels en speelclubs van de chiro’s in ons gewest. Meer informatie volgt nog! 

Zondag 13 maart: 

Jullie krijgen voor een dagje een andere leiding, spannend! 
Zondag 20 maart 

Ben jij een stoere Cowboy of een dappere Indiaan? Dat ontdekken we vandaag! 
Zondag 27 maart 

Onze buikjes zijn nog aan het nagenieten van het lekkere eten op onze 

Italiaanse Avond gisteren. Naar gewoonte is het vandaag dus geen chiro. 

          



 

 

Tot zondag! 

xxxx 

Marte, Elona, Marie & Jorien 

Rakwi’s 
Na een veeeeel te laaaaaaange kerstpauze zijn we hier EIN-DE-LIJK terug met een fantastisch programma boordevol 

zottigheden! Wij hebben er al keiveel zin in!  
 

Let wel op: lees goed het boekje want er zijn wat afwijkende data en uren! Zet dit dus zeker met die prachtige groene 
stift op de kalender!  

 
Onze avondchiro’s vinden telkens plaats op dezelfde uren als die van de 2 jongste groepen. Zo houden we het 

overzichtelijk. We doen echter geen dinertjes, dus zorg dat je al gegeten hebt voor je naar de Chiro komt.  
 

Wij hopen dat corona zover als mogelijk weg blijft van onze Chiro, dus bij eventuele strengere maatregelen voorzien 
we een alternatief programma! Houd dus zeker goed je e-mail en/of Whatsapp in de gaten. 

 
Benieuwd naar wat we gaan doen? Hier komt ie daannnnn  

 
Vrijdag 7  januari (18h-20h)   
Een nieuw jaar, een nieuwe start! En een spannende… Kleed jullie warm aan, want vandaag gaan 
jullie op avontuur in de Lintse jungle. Hopelijk zijn jullie andere zintuigen goed ontwikkeld, want 
jullie tasten vandaag in het donker… Wees welkomgekomen op onze Sssspannende Ssssstratego!  
 
Zondag 16 januari (14h-17h) 
Wij weten dat jullie ons de allertofste leiding van het heelal vinden, maar af en toe moeten we 
anderen ook eens de kans geven om zich te kunnen bewijzen.  Vandaag zullen de Aspiranten jullie 

dus entertainen! Tot volgende week, lievelingetjes van ons! Mis ons vooral niet TE hard hé!  
 
Vrijdag 21 januari (18h-20h) 
De woorden cosy & gezellig zijn voor deze avond gemaakt! We profiteren van deze koude januari-
avond om te genieten van al wat Hollywood ons te bieden heeft. 
Filmavond dus! Ben jij ook al benieuwd welke blockbuster we 
aanbieden? Je mag een snackje/drankje meenemen om te delen 
en eventueel een dekentje om het extra knus te maken. Pyjama’s 
& onesies zijn toegestaan!  
 
Zaterdag 29 januari (18h-20h):  
Onze aarde kent vele wereldwonderen en natuurfenomenen. Jullie slimmeriken zijn hier vast wel 
van op de hoogte. We zijn er alleen zeker van dat jullie van deze rariteit nog niet gehoord hebben: 
de POPCORNVULKAAN!!  
 
Zondag 6 februari: Geen chiro 
De eerste zondag van de maand en dussss: tijd om uit te rusten van deze spannende maand 
ééééén jullie alvast voor te bereiden op de komende maanden! Dutjeeeeeee zzzzzzzz 
 
Zondag 13 februari: Rakwi Gewestdag!  



 

 

Vandaag is een speciale dag, want we spelen samen met Rakwi’s van heel het gewest! De Rakwi’s 
van Kontich, Duffel, Reet, … Allemaal zullen ze er zijn! Dat wordt écht 
spectaculair! Jij komt toch ook tonen dat de Rakwi’s van Lint de 
allergraafsten en de enige echten zijn?? We rekenen op jou!  
 
20 februari: (14h-17h) 
De homo habilis werd de homo erectus en deze werd op zijn beurt dan weer 
de homo neanderthalis. Intussen zijn er heel veel homo sapiens, maar misschien word jij vandaag 
wel de énige echte HOMO UNIVERSALIS! Moeilijk? Neeeuuuu! Tof? Das zeker dat!  

 
 
25-27  februari: RAKWIWEEKEND!  
Yesyesyesscheetjesineenfles!! Eindelijk is het zo verrrr!! Hier hebben we zo hard naar uitgekeken: 
het enige échte superdupermegatoffeonwaarschijnlijkleuke RAKWIWEEKEND! Een gans weekend 
lang gaan we ons fantastisch amuseren, eindeloos ravotten, onze buikjes heerlijk vol eten, lachen, 
gieren, brullen! Meer praktische info volgt nog via e-mail, maar één ding is zeker: wij willen jou er 
ZO graag bij!  
 
Zondag 6 maart: Geen chiro 
Geen Chiro, maar nu hebben jullie tijd om eens lekker laaaang te slapen na dat heerlijke 
Rakwiweekend van vorige week. Wij zijn alvast aan het nagenieten!  
 
Zondag 13 maart (14h-17h)  
Vandaag mixen en mengen we de dingen wat door elkaar. Alles wat je denkt te weten, klopt niet 
meer! Vandaag is het leidingswissel! Ooh la la!!  
 
Zondag 20 maart (14h-17h) 
Ik zal je eens vertellen, wat ik het liefste eet. Het kleeft en is goudkleurig en het liefst eet ik het 
heet! Waarvan ik houd is WAPPELMOES! Vandaag maken we deze enige échte Rakwi specialiteit. 
Daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Kom samen met ons kokerellen & nadien ons heerlijke 
brouwsel voor een interessant prijsje verkopen aan onze vrienden en familie. Zo hebben we 
ineens ook een zakcentje voor tijdens op kamp!  
Als je al wat in de sfeer wil komen, brul dan al maar eens mee met deze topschijf: 
https://www.youtube.com/watch?v=QAcjmGlt7KE  

https://www.youtube.com/watch?v=QAcjmGlt7KE


 

 

 
Zaterdag 26 maart: Italiaanse Avond!  
Vandaag serveert jullie leiding de lekkerste pasta van Lint, België & 
zelfs Italië! Mmmmmm om vingers en duimen bij af te lekken! Schrijf 
jezelf en alle lekkerbekken die je kent dus zeker in voor dit 
eetfestijn! Morgen is er geen Chiro, want dan moeten we bekomen 
van al die pasta en dessertjes. Tot snel!  
 
 
Dat was het alweer voor dit boekske! We Roepen-Rommelen-Rakwi-
Recht naar het volgende!! Toedeloe!  
 
Veel liefs van jullie leiding  
Aimée, Hanna, Kim & Silke  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



 

 

Boekske januari-maart 
Hallo liefste tito’s en welkom bij alweer het tweede boekske… De tijd vliegt, maar gelukkig staan 

er ook deze drie maanden weer spetterende activiteiten op de planning. Samen trotseren we de 

koude maanden en maken we herinneringen voor het leven. Schrijf alle data in jullie agenda zodat 

je niets hoeft te missen. 

WE LOVE YOU 

 

Zondag 2 januari: Eerste zondag = geen Chiro  

 

Zondag 9 januari: 14u-17u 

Wie zijn best doet zal vandaag beloond worden.  

 

Vrijdag 14 januari: 19u-21u  

Vandaag halen we alle fantastische feestdagen in… Hebben jullie zelf nog goede redenen om te 

feesten, kom dan zeker mee doen! Want alles wat er te vieren valt, daar geven we vandaag een feest 

voor!!!  

 

Vrijdag 21 januari: 19u-21u 

Wie zal vanavond ongezien de terreinen van de chiro veroveren? Kom 

mee op avontuur in de wilde bossen van de chiro! 

 

 

Vrijdag 28 januari: 20u-22u Titoactiviteit 

Ons lieve gewest Maas nodigt ons uit om samen met andere 

Chiro’s van het gewest een onvergetelijke avond te beleven. Meer info 

volgt later!  

 

4-5-6 februari: Weekend 

Dromen jullie ook van een weekend vol fantastische activiteiten, lekker eten en veel vriendschap? 

Blokkeer dan zeker het weekend van 4-6 februari in jullie agenda, want wij gaan op Tito-weekend 

en het belooft zaaaaalig te worden, hoeraaaaa!!!! Een brief met alle nodige informatie zal nog in 

jullie mailbox verschijnen.   

 

Zaterdag 12 februari: Winterbar aspis 

Vandaag organiseren de aspiranten hun winterbar. Kom zeker langs om de wintersfeer op te 

snuiven en te genieten van een warme chocomelk.  

Ps. Dit is geen vervarving van de gewone chirozondag, morgen komen we nog steeds samen. 

 

Zondag 13 februari: 14u-17u  

Benieuwd wie jouw ‘match made in heaven’ is? Ontdek 

het vandaag, want de chirolokalen worden omgetoverd in 

een liefdesbureau en al jullie hartjes zullen gevuld 

worden met ontzettend veel liefde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 20 februari: 14u-17u  



 

 

Volgende week organiseren wij onze titotapas, dus vandaag bereiden we alles tot in de puntjes 

voor! Nodig zeker ook al je vrienden, familie, kennissen en buren uit!!  

 

 

Zaterdag 26 februari: Titotapas 

Iedereen wordt vandaag verwacht, want het is een hele 

belangrijke dag… Een dag waar we allemaal al lang naar uit 

kijken; we gaan centjes verdienen om een spetterend kamp 

te beleven. Jullie worden de hele dag op de Chiro verwacht, 

maar meer concrete info komt later.  

 

 

Zondag 6 maart: Eerste zondag = geen Chiro 

 

Zondag 13 maart: 14u-17u : Leidingswissel  

Het is leidingswissel, dus het is toegestaan om net iets minder enthousiast te zijn als normaal, want 

wij zjin natuurlijk nog steeds de leukste, liefste, beste en mooiste leiding ☺. 

  

Zondag 20 maart: 14u -17u  

Vandaag is het leden vs. leiding. Probeer ons maar eens te verslaan!  

 

Zaterdag 26 maart: Italiaanse avond 

Het is italiaanse avond, woehoeeee. Wij nodigen jullie uit om met de groep gezellig samen te 

komen eten. Wij voorzien een spannend tafelspelletje zodat jullie je niet moeten vervelen zonder 

jullie leuke leiding. Er zal zondag GEEN chiro zijn, want wij gaan moe zijn! . 

 

 

Ziezo, rust nu maar eventjes uit van deze drukke maanden. Tot de volgendeeeee!!!  

Groetjes 

Jullie leiding  

Esther, Zoë, Kato en Louise  

  



 

 

Helloooo Keti’sss 
We hebben de eerste drie maanden reeds overleeft met elkaar ;-) Hopelijk vonden jullie het tot nu 

toe al leuk en hebben jullie zin in de volgende maanden. Wij alvast wel!! Wij hopen ons nog goed 

te amuseren. Dat kan spijtig genoeg alleen maar buiten omwille van de maatregelen dus KLEED 

JE GOED AAN, aangepast aan het weer. Blijf thuis als je ziek bent! Vergeet geen mondmasker 

want ook buiten zullen we dit terug moeten dragen. Hou ook zeker de Whatsapp groep goed in het 

oog, af en toe zullen we via daar communiceren over de planning!  

 

2 januari GEEN CHIRO 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 … HAPPY NEW YEAR!!! Wow, het nieuwe jaar is aangebroken. Nog 

een jaar vol (zon)dagen om te vullen met plezier en vriendschap. Hopelijk kunnen we er samen een 

gezellig, leuk jaar vol geluk en plezier van maken. Dikke kussen en een gelukkig nieuwjaar!  

 

8 januari 19u-21u  

Let goed op! We spreken zaterdagavond af en dus niet zondag. Kijk maar eens naar de uren. Kleed 

jullie goed aan want we blijven buiten. Vergeet ook zeker je mondmasker niet ;-) Tot dan!  

 

16 januari 10u-12u  

Vandaag maken we het lekker gezellig (als het weer dit toelaat ;-)). We gaan namelijk samen 

ontbijten of brunchen als je het liever zo noemt. Kleed je terug warm aan, aangepast aan het weer en 

kom jullie hongerige buikjes maar vullen.  

 

21 januari 19u-21u  

Opgepast andere dag en andere uren! We zien elkaar op de Chiro op vrijdagavond om 19u. Er is 

geen eten voorzien dus zie dat jullie buikjes gevuld zijn zodat we goed kunnen ravotten.  

 

30 januari 14u-17u 

Eindelijk nog eens een normale zondag, van 14u tot 17u.  

 

6 februari GEEN CHIRO  

Vandaag is het geen chiro want … eerste zondag van de maand. Maak er een leuke zondag van voor 

jezelf. Succes met jullie schoolwerk of weekendplannen en tot volgende week.  

 

12 februari 19u-21u 

WINTERBAAAAARRRR!! Vanavond hebben we een date met z’n alle. We gaan gezellig onze 

Aspiranten sponsoren en samen een lekker warm chocomelk drinken. We spreken af om 19u aan de 

lokalen en dan zoeken we onszelf een warm plekje om te babbelen ;-).   

 

20 februari 14u-17u  

Wie is er goed in … ? Ken jij jezelf en de andere Keti’s wel goed? Kom langs, zet je geld in en 

ontdek hoe goed jij jezelf en de anderen kent.  

 

26 februari +/- 18u (check het evenement ;-)) 

Vandaag hebben wij geen Chiro MAAR het is Tito Tapas. Mmm lekkerrrr!! Pak je 

vrienden/vriendinnen en ga zeker eens proeven. Misschien zien we jullie daar wel.  

  

27 februari 14u-17u 

Wie oh wie zal het zijn?? Wij alvast niet ;-) Vandaag krijgen jullie voor een keertje een andere 

leiding. Oooh spannend eh!  

 

6 maart GEEN CHIRO  



 

 

Verdorie het is alweer geen chiro. Zooooo spijtig, vinden wij ook. Maar niet getreurd volgende 

week zijn we weer van de partij.  

 

13 maart 14u-17u   

Vandaag gaan we nog eens old school knutselen. We laten jullie nog weten wat jullie moeten 

meenemen. Check dus zeker de Whatsapp groep eens ;-)  

 

18-19-20 maart KETIWEEKEND  (als corona het toelaat) 

Dit weekend gaan we nog eens op weekend!! Want het isss…KETIWEEKEND!! Met hoe meer 

Keti’s, hoe leuker. Dit weekend is niet alleen onder ons maar met heel het gewest. We leren zo dus 

andere Chiro’s en Keti’s kennen. Spannend ;-)  

 

26 maart Italiaanse avond 

Jammieee, buon cibo italiano. Dat betekent ‘Jammieee, lekker Italiaans eten’. Jaja, suuuuper lekker. 

Kom met heel je familie, gezin, vrienden, vriendinnen, … wie dan ook van onze heerlijke spaghetti 

proeven. Het is zeker en vast de moeite waard.  

 

Maar alé dat is hier alweer gedaan … De tijd vliegt als je je amuseert eh! Weer heel wat (zon)dagen 

gezellig samen gespendeerd. Geen paniek het is nog niet gedaan. Er staat nog heel wat op onze 

planning, maar dat wordt even afwachten tot het volgende boekske.  

 

Lots of love, de Keti leiding  

Malika & Margot  

 

  



 

 

Allerliefst Aspiranten, 
Hier zien jullie het tweede boekske van het tofste chiro jaar ooit! Na een heel 
plezant begin van het chirojaar, hebben wij er alvast heel veel zin in. Hopelijk zijn 
jullie er ook helemaal klaar voor en zijn jullie weer met velen aanwezig elke 
zondag.  
 
Zondag  2 januari 
Om nog even te bekomen van het te gekke nieuwjaar is het vandaag geen chiro :( 
Hopelijk hebben jullie het jaar al goed ingezet. Wij hebben dit zeker al gedaan ;)  
 
Zaterdag 8 januari 19-21u:  
Bake off Aspi, neem je ovenwanten zeker mee!  
De vraag is dus, Wie is er een echte keuken (barbie)princess?  
 
Zaterdag 15 januari:  
Thema-avond Angels & Devils, georganiseerd door Laura en Hanne Van Salen. 
 
Vrijdag 14 januari 19-21u: 
Normaal gezien gaven jullie dit weekend zelf leiding maar dat zal door corona 
niet lukken.  
Jaja wij hebben nog altijd examens dus dat wil zeggen dat we nog eens een 
examenchiro doen ;) Vanavond geven we licht :ooo 
 
Vrijdag 21 januari 19-21u:   
Doe allemaal een witte T-shirt aan (over jullie jas) en bereid je voor op de strijd!! 
 
Zondag 30 januari 14-17u:  
Knutselen voor onze winterbar. Kom met veel want er moet nog vanalles inorde 
worden gebracht :) 
 
Zondag 6 februari  
Vandaag is er geen chiro. Ga nog eens wandelen.  
 
Zaterdag 12 februari 16u:  
WINTERBAAAAAR 
De belangrijke informatie komt nog. Hou zeker jullie zaterdag vrij want we gaan 
wel wat hulp nodig hebben.  
 
Zondag 13 februari 14-17u: 
Geen Chiro, vandaag mogen jullie rusten na onze bangelijke winterbar.  
 
 
Zaterdag 19 februari:  
Thema-avond, georganiseerd door Ante en Fran. 
 
Zondag 20 februari 14-17u: 



 

 

Hoe heviger hoe plezanter!   
 
Zaterdag 27 februari 14-17u: 
Rara wie is het? Het is vandaag Leidingswissel.  
Wij weten dat jullie niemand anders willen dan ons, en dat jullie ons super hard 
gaan missen. Wij jullie ook !  
 
Zondag 6 maart: 
Jammer genoeg is het vandaag geen Chiro, maar niet getreurd want ons Camille 
is vandaag jarig !!! Dat kind is 23jaar geworden ! MY GOD wat ben ik oud.  
 
Zondag 13 maart 14-17u: 
Ontdek de regels en geraak aan de overkant 
 
Zaterdag 19 maart  
Thema-avond, georganiseerd door Hanne en Enya. 
 
Zondag 20 maart 14-17u: 
We maakten vrienden YES!   
 
Zaterdag 26 maart:  
Italiaanse avond. De leiding gaat heel hard staan werken en dan is het meestal de 
bedoeling dat jullie, aspiranten, komen helpen.  
Heel erg bedankt hiervoor!  
 
Zondag 27 maart:  
Geen chiro omdat we deze zaterdag veel te veel hebben gegeten op de italiaanse 
avond. Mij kunde naar buiten rollen.  
 
Zo dit was het 2de boekske weeral, hopelijk vonden jullie het kei plezant want wij 
wel !!  
 
 


