Boekje Chiro Lint April-juni

Boekske April, mei & juni
Heyhoi liefste Ribbels,
Zijn jullie klaar voor de laatste maanden vol Chiro voor de zomer begint? Hopelijk gaat het
zonnetje veel schijnen :))
In het boekje vinden jullie alle nodige informatie!

Zondag 3/04/’22: geen Chiro :((
Niet getreurd volgende week staan we weer paraat! Het is misschien nog eens tijd een leuk
gezelschapspel boven te halen? Of als het niet regent eens een wandelingetje te gaan
maken met je mama, papa, broer/ zus, …

Zondag 10/04/’22: 14u-17u
Bezoek van de buren! Vandaag gaan wij officieel bewijzen dat Chiro
Lint VEEEL beter is dan de scouts! Of misschien juist samensmelten
tot één groep plezier? Jullie komen toch ook?

Zondag 17/04/’22:

geen Chiro…
Vandaag is het Pasen, en is het dus geen Chiro! Zo kunnen jullie rustig opt gemak
paaseitjes rapen
en genieten van de Paas sfeer :)).

Zondag 22-24/04/’22: Ribclub weekend
Dit weekend wordt er eentje om nooit te vergeten! Schrijf je zeker en vast in, we gaan ons
met z’n allen MEGA amuseren.
Vergeet zeker geen boer of boerinnen outfit klaar te leggen!

Zondag 1/05/’22: geen Chiro :((
Helaas pindakaas geen Chiro… Ah maar misschien het perfecte moment eens iets te koken
met pindakaas?
Hier zijn enkele voorbeelden:

-

Aanrader van Amber! Een boterham met aan de ene kant pindakaas en aan de andere
confituur, lijkt een gekke combinatie maar wel de moeite waard zou ik zeggen ;))

-

PANNENKOEKEN bakken met een laagje pindakaas

-

Brownies op basis van pindakaas

-

Cupcakes op een bedje van pindakaas

-

Koekjes met een vleugje pindakaas

-

…

Zondag 8/05/’22: 14u-17u
Natuurlijk is er in Lint niet enkel de Chiro. Maar ook scholen, bakkers,
beenhouwers en andere winkels. Maar kan jij ze herkennen op een foto? We gaan
een super grote fotozoektocht doen!

Zondag 15/05/’22: 14u-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?
Dit stond eerst gepland in het vorig boekske, maar door omstandigheden is het er niet
van gekomen dus verplaatsen we het naar vandaag!

Vrijdag 20/05/’22: 18u-20u
De examens zijn voor ons al weer in aantocht… Vanaf nu zullen we dus weer eventjes
andere uren Chiro geven.
Een tocht door het donker… tididididi… We zijn toch niet bang… tididididi… We hebben een
zaklamp bij… en dat maakt ons blij!!
Neem allemaal een zaklamp mee en kom deze keer op een vrijdag naar de Chiro!

Zondag 29/05/’22: 14u-17u
Vandaag staan de Aspi’s en Keti’s in leiding. Zo kunnen zij eens proeven van wat dat nu
echt inhoud om leiding te zijn? Zij hebben zeker en vast en kei vet cool spel voor jullie
voorbereid! Wij kunnen al niet wachten jullie erover te horen vertellen volgende week :)).
Zondag 5/06/’22: geen Chiro…
Misschien hebben jullie de spectaculaire receptjes met pindakaas nog niet kunnen
verwerken, of krijgen jullie er geen genoeg van? Doe vandaag maar eens lekker waar jij
zin in hebt! Tot volgende week!

Vrijdag 10/06/’22: 18u-20u
Het Ribbel Lokaal zal helemaal worden omgetovert tot een cinemazaal! Neem gerust je
leukst knuffel mee en kom in pyjama. Wij zorgen voor de rest!
PS: een dekentje of slaapzak is zeker ook leuk om mee te nemen, zo wordt het ineens al
wat gezelliger ;)

Zondag 19/06/’22: 14u-17u
Om onze voorlaatste zondag af te sluiten doen we dat nog eens in stijl van 14u tot 17u. We
maken er meteen ook een speciale zondag van, vandaag mag je je mama of papa
meenemen voor een namiddag vol plezier! We spelen allerlei Chiro klassiekers, zo kunnen
de mama’s en papa’s ook eens voor even weer het kind in hen naar boven laten.
https://www.youtube.com/watch?v=HdYT6-dnWag

Zondag 26/06/’22: 10u-17u
Als afsluiter van dit geweldige jaar gaan we zoals gewoonlijk op uitstap naar de Nekker!
Meer informatie volgt nog.

Misschien hebben jullie de spectaculaire receptjes met pindakaas nog niet kunnen
verwerken, of krijgen jullie er geen genoeg van? Doe vandaag maar eens lekker waar jij
zin in hebt! Tot volgende week!

Speelclubs
Het laatste boekje voordat we op kamp vertrekken! Joepieeeeee! Wij hebben deze maand weer
enorm leuke dingen voor jullie in petto! Zeker komen
Zondag 3 april: Vandaag is het jammer genoeg geen chiro .
Zondag 10 april: Smeer je benen maar in want vandaag is het hevige spelen!
Zondag 17 april: Vandaag is het Pasen dus is het ook geen chiro.

22- 24 april:
Het is eindelijk zo ver, ons lang verwachte WEEKEND!!! Yeeeeeeyyy. Meer informatie
ontvangen jullie via mail.
Zondag 1 mei: Jullie zullen ons na het vermoeiende weekend een weekje moeten missen.
Vandaag is het geen chiro. Hier nog een knutselideetje!

Zondag 8 mei: In mei legt elke vogel een ei, daarom gaan we vandaag iets doen met
eieren. Maar wat… Dat kom je te weten wanneer je komt.
Zondag 15 mei: Zal het de speelclub-speurders lukken om de moordenaar te ontmaskeren?
Zondag 22 mei: Vandaag gaan we de kleine hoekjes van Lint ontdekken.🕵🏻🕵🏻
weten waar dit is moet je zeker komen!

Wil jij

Zondag 29 mei: Vandaag gaan jullie spijtig genoeg ons niet zien want de keti’s en Aspi’s
staan in leiding! Zeker komen!

Zondag 5 juni: Jullie zullen ons nog een extra week moeten missen. Vandaag is het de
eerste zondag van de maand dus geen chiro
. Hier een knutsel ideetje!

Vrijdag 10 juni 18u - 20u:
Pi Pa Pyjama partyyyy. Doe allemaal jullie knuste pyjamaatjes aan en kom gezellig
meedoen met onze leuke filmavond!
Zondag 19 juni 10u-12u: Vandaag hebben we een rustige chiro. Haal je creatieve zelf naar
boven op deze chirozondag.
Zondag 26 juni: nekker!
Vandaag gaan we met heel de chiro naar de Nekker, meer informatie vind je vanvoor in het
boekje.

Groetjes jullie fantastische

leiding,

Elona, Jorien, Marte en Marie

Rakwi’s
DE LENTE IS ER!!! & dat vraagt om knotsgekke activiteiten! Gelukkig heeft jullie lievelingsleiding (wij,
duh!) daar al lang voor gezorgd! Hopelijk zien we jullie blije smoeltjes elke zondag opnieuw! See you!
xxx
Zondag 3 april, geen Chiro
Eerste zondag van de maand betekend jammer genoeg geen chiro. We zien jullie snel!!!
Zondag 10 april, 14h-17h
Vanuit het verre Rome, zijn eindelijk de Paasklokken weer in het land!
Ook de paashaas is natuurlijk van de partij. Kom jij vandaag de poort
binnen gehuppeld om onze favoriete haas te helpen met zijn jaarlijkse
taak? Wij hopen van wel! Neem een ei mee & je goed humeur!
Zondag 24 april, 14h-17h
Uit een gordijn van rook, doemen mysterieuze krijgers op. Het is FIGHT or FLEE vandaag! Wat kies
jij? Met je klakkebuis in de hand, maak jij zeker de juiste keuze! Kom dat zien!!
Zondag 1 mei, geen Chiro
Tot volgende week, makkers! Geniet van het zonnetje & de vrije dag!
Zondag 8 mei, 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! Meer info vinden jullie ouders in hun mailbox!
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
Zondag 15 mei, 14h-17h
HELP!!! JOS IS DOOD!! Onze dierbare vriend… we gaan hem zo
missen… Wie heeft dat gedaan! Die snoodaard moeten we vinden.
Kom jij helpen de dader en zijn motief te doorgronden? Bedankt
voor je hulp alvast!!
Zondag 22 mei, 18h-20h
MAMMA MIA!! DELICIOSO!! Wat is er nu beter dan een heerlijke deegkorst met wat tomatennat en
lekker beleg naar keuze! Salami, hesp, kaas, ananas, champignons, paprika, … Kortom: kom je
perfecte droompizza samenstellen en genieten van deze Italiaanse delicatesse. ARRIVEDERCI
Neem 3 eurootjes mee & schrijf je alvast in via volgende link voor 19 mei:
https://forms.gle/fNU3h1wYmCcBQPmk6

Zondag 29 mei, 14h-17h
We weten dat jullie ons onmetelijk hard gaan missen, maar we staan jullie vandaag toch nog één
keer af aan onze makkers van de Aspiranten. Tot volgende week, knappe koppen!
Zondag 5 juni, geen Chiro
Tijd om een ganse dag op je luilekkere kont te liggen. Geen Chiro vandaag! Tot volgende week!
Zaterdag 11 juni, 18h-20h
Bingo? Alleen voor oudjes? NEEEEE! Wat zeggen jullie nu! Kom vandaag de wondere wereld van het
moderne BINGO-spel ontdekken!
Zaterdag 18 juni, 18h-20h
TIME TO PARTEEEEJJJ!!! Omdat het vandaag onze laatste zondag samen is, maken
we er een knotsgek feest van met alles erop en eraan! Dat wordt plezant seg!!
Jullie mogen voor de gelegenheid jullie feestelijkste outfit met tof feestaccessoire
meenemen. Tot dan, party people!
Zondag 26 juni, uitstap de Nekker
Vandaag trekken we met heel de Chiro naar de tropische stranden van de Nekker. Lekker zonnen,
zwemmen, van de glijbaan gaan, ijsje eten, … De perfecte zomerdag dus! Jij komt toch ook?!
Dit was het alweer voor dit allerlaatste boekske van dit fantastische Chirojaar.
*weenweenweenween* MAAAARRR niet getreurd, want de kers op de taart moet nog komen! HET
KAMP!! Aftellen maar *appluisjuichenapplaustranenvangeluk* Tot dan liefste Rakwi’s!
Veel liefs van jullie leiding
Aimée, Hanna, Kim & Silke

Hellooooooo Tito’s,
03/04:
Helaas pindakaaaaas…
De eerste zondag van de maand betekent geen chiro! 😤😤😤

10/04:
JIHAAAAAA, vandaag gaan we echt onze veelbesproken, fantastische
TITOTAPAS voorbereiden… Doe slechte kleren aan vandaag, want we gaan
schilderen! Deel ook zeker en vast het evenement nog eens, zodat al jullie
vrienden, familie en kennissen op de hoogte zijn!!
17/04:
Pasen; geen chiro :(((
Tip tegen de verveling: je mag altijd nog wat versiering (vlaggetjes)
maken voor onze tapas!

ZATERDAG 23/04 HELE DAG!:
Party Party!!!! 2de keer, goeie keer, het is
TITOTAPAS!!! Zet dit zeker in jullie
agenda, want alle hulp is nodig!!
AANWEZIG: 10 uur.
01/05:
Geen chiro
08/05:

15/05:
Super, Fluo, Mega chique, knal fel ROOOOD, kom dat maar eens
bewijzen…
Het is vandaag ook kampinschrijf, dus vergeet dit zeker niet want,
we hebben een geweldig kamp in petto!

22/05:
Kom als het mooiste, liefste, schattigste roodkapje ooit! De beste
wint automatisch natuurlijk. Hoe meer snacks voor oma in het
mandje, hoe beter ;).
29/05:
De keti’s en Aspi’s zullen goed voor jullie zorgen vandaag, als er
klachten zijn, horen we het graag……. MOPJE HÉ
😄😁😔😜😛😚😎😌😊😉😋😄😏😐😂😈🙉

05/06:
Geen chiro, BOEEEEEEEEE!!
12/06 van 10u-12u:
We doen een brunchhhh, breng allemaal 2 euro mee!!!
Vrijdag 17/06 van 20-22u:
Vandaag houden we onze laatste chiro avond, dus we
maken er iets gezellig van!!!!
24/06: Zomerbar Keti’s, zien we jullie daar???

26/06: We gaan naar de Nekker! Meer info staat vooraan in het boekske, vergeet je zeker
niet goed in te smeren,

DAAAAAAAAAAAAAAG, tot op kamp!!!!!!!
Zoë, Kato, Esther en Louise

Hi Hi Keti’s
Oh My God, dit is gewoonweg al het laatste boekske voor we op kamp vertrekken…WAT?
Te gek voor woorden! De tijd vliegt! Maar niet getreurd voor we afscheid nemen van elkaar
hebben we nog drie maanden plezier gepland! En het lijkt dat zelfs Queen C(orona) ons
meer vrijheid geeft. We gaan er zeker van genieten, hopelijk kunnen jullie de laatste
maanden voltallig aanwezig zijn. Hoe meer leden, hoe meer fun! Check het boekske en de
WhatsApp voor meer informatie
Zondag 3 april GEEN CHIRO
Oh zo spijtig geen Chiro vandaag, maar goed nieuws wel start van de Paasvakantie.
Jipieee! Succes met het zoeken naar de paaseitjes. Geniet van jullie vakantie en we zien
elkaar volgende week!
Zondag 10 april 10u-12u
Doe vandaag niet je mooiste kleren aan want het wordt hevig ;-)
Warm je spieren al maar op want we gaan er tegenaan!
Zondag 17 april GEEN CHIRO
Pasen… dat betekent chocolade eitjesssss. Njamh!
Pasen… officiële feestdag betekent spijtig genoeg geen chiro.
Vrijdag 22 april, 19u30 - Zondag 24 april 12u
We gaan op weeeeeekeeeeeeend!! Eindelijk tijd om elkaar nog beter te leren kennen voor
we op kamp gaan samen en ons 3 dagen aan een stuk goed te amuseren!! Meer info volgt!
Vrijdag 29 april - zondag 1 mei
KETI GEWEST WEEKEND!! Het is toch gelukt om het weekend te verplaatsen en te
plannen. Daarom gaan wij dit weekend op Ketiweekend met alle Keti’s van gewest Maas.
Meer info volgt!
Zondag 8 mei 14u-17u
Onze tijd samen komt tot een einde… vandaag testen we hoe goed jullie elkaar kennen en
kunnen inschatten. Belangrijk: we hebben veel Keti’s nodig om teams te vormen, zeker
komen dus
*Laat ons ten laatste vandaag (zondag 8/05) weten of je zondag 15 mei aanwezig zal
zijn!!
Zondag 15 mei 14u-17u
Vandaag spreken we af aan het station van Kontich-Lint want we nemen de trein naar …
Surprise Suprise! Neem iets mee om te drinken en een kleine snack.
Extra informatie volgt nog. Heel belangrijk: laat op tijd weten of je kan komen of niet, we
moeten namelijk treintickets bestellen!!

Zondag 22 mei 14u-17u
Vandaag zijn het de normale uren. We verwachten jullie om 14u op de chiro. Zoals jullie
weten: hoe meer Keti’s, hoe meer fun!
Zaterdag 28 mei 19u-21u
Spelletjesavond en brainstorm voor de Zomerbar!! Neem je brein dus zeker mee hahahaha
Even ontspannen voor de examens beginnen. We gaan die hersenen al wat opwarmen.
Zondag 5 juni GEEN CHIRO
Eerste zondag van de laatste maand, verdorie de tijd vliegt! Veel succes met jullie examens.
Na de examens vieren we dat jullie klaar zijn met onze OH ZO GEWELDIGE ZOMERBAR!
Begin alvast reclame te maken bij familie, vrienden, kennissen, …
Zondag 12 juni 10u-12u
Binnen twee weken staat onze prachtige zomerbar op de planning! Deze keer meeten we in
de ochtend zodat jullie nog genoeg tijd hebben om te studeren. Succes met jullie examens,
vergeet niet pauzes zijn belangrijk dus kom zeker even af om te helpen voorbereiden.
Zondag 19 juni 13u-17u
Vandaag beginnen we een uurtje vroeger want de zomerbar staat voor de deur en er moet
nog veel gebeuren! Vier uurtjes alle hens aan dek! Wij weten dat sommigen van jullie nog
examens hebben. Kom met zo veel mogelijk, zo lang mogelijk (pauze tijdens de examens is
belangrijk maar geen stress school gaat voor)!
Vrijdag 24 juni 18u-00u00
ZOMERBAAARRRRRR!!! Onze fantastische zomerbar staat voor de deur. Eindelijk tijd om
een prachtig jaar af te sluiten en samen te vieren. En natuurlijk wat centjes verdienen voor
ons kamp.
26 juni 14u-17u Nekker
Vandaag gaan we met HEEEEL de chiro, jong en oud, samen op stap! Onze jaarlijkse
uitstap naar de Nekker staat namelijk op de planning! Pak je bikini/badpak/zwembroek,
zonnecrème, … mee en of course je goed humeur! Even ontspannen na al dat harde werk
op de Zomerbar!
-XXXM&M

Allerliefst Aspiranten,
Hier zien jullie het laatste boekske van het tofste chiro jaar ooit! Na een heel
plezant begin van het chirojaar, hebben wij er alvast heel veel zin om het bangelijk
te eindigen! Hopelijk zijn jullie er ook helemaal klaar voor en zijn jullie weer met
velen aanwezig elke zondag.

Zondag 3 april GEEN CHIRO
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 april 14-17u
Wij doen mee aan Teenmom BE.
Kom in de gepaste outfit en vergeet jullie baby natuurlijk niet.

Zondag 17 april GEEN CHIRO
Geen chiro want vandaag Pasen. Geniet van de zoveelste Paasbrunch :)

Vrijdag - Zondag (22-24 april) weekend
We vertrekken op ons topweekend!! De info komt nog via mail en facebook! HOU HET
IN DE GATEN!!!

Zondag 1 mei GEEN CHIRO
Vandaag is het dag van de arbeid dus wil dit zeggen dat ook wij mogen rusten. Genieten
van het zonnetje !!!

Zondag 8 mei 14-17u
Bowlen (Neem 8 euro mee) drankje betalen wij.

Zondag 15 mei 14-17u
Vandaag gaan we lekker swingen !! Want het is Swingpaleis.

Zondag 22 mei 14-17u
Stadsspel Lier. Zie dat je zeker met de fiets bent!
Zoek al maar wat weetjes op van Lier, hoe meer je weet hoe beter :)

Zondag 29 mei 14-17u
We weten dat dit voor sommige niet de leukste dag is in het jaar en we weten dat dit
niet altijd een even leuke dag is. Maar kom toch met zen alle want dat maakt het alleen
maar leuker!! Bereidt je spel voor en dan kunnen jullie die andere kids de leukste dag van
het chirojaar laten beleven.
Dus rara wat gaan jullie doen?? Aspiranten en Keti’s in leiding

Zondag 5 juni GEEN CHIRO
Vandaag is er geen chiro.

Zondag 12 juni 19-21u
Vanavond gaan we ons helemaal onderdompelen in een echte zelfgemaakte cinemazaal.
Kom zeker want dan kan je even destresseren van de zware examens. Je leeft maar 1
keer e !!! DUS Filmavond :)

Zondag 19 juni 10-12u
We hebben dit nog niet veel kunnen doen omwille van de corona maar nu de
maatregelen een beetje meevallen kunnen we EINDELIJK samen brunchen!!
Pak iets lekkers van thuis mee, wij voorzien ook nog andere lekkere dingen.
De locatie is nog een verrassing :)

Zondag 26 juni Nekker
Vandaag gaan we met z’n allen naar de Nekker!
Mega leuk dus maken dat we daarbij zijn :)) Informatie volgt nog.
Ziezo, dat was het laatste boekje! Nu vliegen we rechtstreeks naar kamp, de informatie
zal dus nog volgen :)
Jullie allerleukste lijpe oranje leiding,

