
Boekske  

September-december 
  



 

Het eerste boekske van het Chiro jaar staat er officieel op. Maar wat is een boekje nu juist. 
Wel, in het boekje vind je eerst en vooral vooraan de allerbelangrijkste info. Wanneer je verder 
scrollt kom je de verschillende afdelingen tegen met hun planning voor elke zondag. Dit kan je 
best goed bekijken want soms kunnen de uren en dagen anders zijn. Soms moet je ook iets 
meenemen of jezelf verkleden dat gaat daar ook bijstaan. 
 
Wanneer er niks speciaals bij staat heb je een gewone chirozondag, deze zondag duurt van 
14u-17u, de poorten gaan open vanaf 13u45. Maar dit is niet zo voor de eerste zondag van de 
maand want dan is het geen chiro. 

 
Het is ook de bedoeling dat elk lid helemaal in uniform komt, 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 12 euro, de rest van het uniform is te vinden in de Banier 
(Kipdorp 30 –Antwerpen of Onze-Lieve-Vrouwenstraat 34 –Mechelen) Je krijgt er bovendien 
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! 

 



Algemene info: 

Stempel 
 
Via het ziekenfonds is het mogelijk om een deel van het inschrijvingsgeld en het kampgeld 
terug te krijgen, mits een stempel van de chiro. Op de site van je ziekenfonds vind je de juiste 
formulieren en kan je ingevuld meebrengen naar de chiro. 
 
Op 9/10 en op 16/10 (infomoment) is het mogelijk om na de chiro de stempel te bemachtigen 
bij onze verantwoordelijke.  
 
Familiedag 16/10 - 13u-17u 

 
Vandaag is het familiedag dat betekent dat we een groot spel spelen met alle leden van de 
chiro samen. Om te vieren dat we allemaal gezellig samen zijn, starten we vandaag om om 
13u en eten we samen. Je komt dus best met een lege maag en krijgt eten op de chiro.  
 
Van 14u-17u spelen we traditioneel een groot spel, waaraan alle groepen kunnen deelnemen.  
 
Infomoment 16/10 - 17u  

 
Na de chiro uren is het vandaag mogelijk om wat informatie te verschaffen over onze werking. 
De leiding zal dan aanwezig zijn en helpt jullie verder als er nog vragen zijn. Ouders die graag 
eens willen kennismaken met de leiding van hun zoon of dochter hebben op deze avond de 
kans om dit te doen.  

 
Eerst zal er wat informatie gegeven worden over algemene zaken, komende evenementen, 
kamp, … Nadien kan u de leiding aanspreken. Het zal hier ook mogelijk zijn om nog een chiro 
Lint T-shirt te kopen.  
 
Omdat we oude chiro kleding niet graag weggooien, kunnen hier ook te kleine chirokleren 
binnengebracht worden. Deze kleren krijgen een nieuw leven en zullen 2de hands verkocht 
worden. Heb je nog oude spullen? Breng ze dan vandaag zeker mee.  
 
Dag van de Jeugdbeweging 21/10  
 
Joepieee, vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Het is de moment om heel trots aan al 
je vrienden te tonen dat je van chiro Lint bent. Doe vandaag je chiro uniform aan om naar 
school te gaan en geniet van deze feestdag.  
 
Tip: ga eens kijken of er dingen in de buurt georganiseerd worden om deze dag in de 
bloemetjes te zetten. Misschien is er wel iets in het park te doen…  

 
Speculaasverkoop 20/11 - 10u-17u 
 
Vandaag gaan we van deur tot deur met de lekkerste speculaas van het land. Kom ons team 
versterken, want we verkopen deze om op kamp te kunnen gaan.  
 
In de middag krijg je alvast een heerlijke tas soep, maar het is belangrijk dat iedereen nog een 
lunchpakket meeneemt. Na de middag trekken we er verder op uit.  
 



Het zal een lange dag worden, dus doe vooral stevige schoenen aan zodat je goed kan 
stappen. Daarnaast moet iedereen zich ook warm genoeg aankleden en voorzien zijn tegen 
een eventuele regenbui.  
 
Sint 27/11  
 
Goed nieuws, vandaag komen de Sint en zijn roetpieten een bezoekje brengen aan de Ribbels, 
de Speelclubs en de Rakwi’s. Voor deze groepen zullen er geen aangepaste uren zijn en gaat 
de chiro gewoon door van 14u-17u.  
 

 

Als er vragen zijn, kan je ons altijd contacteren. 

 

Kusjes en knuffels  

De leiding 

 

 
  



 

Ribbels 

 

25 september (14u-17u):  

Vandaag gaan we het land van de ribbels leren kennen. Hopelijk kunnen jullie 

ons helpen met het ontdekken van het ribbelland.  

 

2 oktober:  

Het is de eerste zondag van de maand. Dat betekent helaas geen Chiro 

vandaag. :((  

 

9 oktober (14u-17u):  

Wie van jullie is de nieuwe Wout van Aert of Remco Evenepoel? 

Zijn jullie klaar voor de Tour van de eeuw (100 jaar), warm je beentjes dan  

maar al vast op voor de Tour De Ribbels. 

 

16 oktober (14u-17u):  

We kennen elkaar nu al wat beter, dus nu is het hoog tijd om ook de andere 

groepen te leren kennen. Spelletjes met de hele Chiro, is er iets dat leuker is? 

Vandaag is het natuurlijk: FAMILIEDAG! 

 

23 oktober (14u-17u):  

Vandaag gaan we proberen zoveel mogelijk huizen te bouwen en een gezellig 

dorpje op te richten.  

 

30 oktober (18u-20u):  

“Booh booh” de griezel tijd van het jaar. 

Verander samen met ons in een spook voor 1 avond, om er een griezel leuke 

avond van te maken. (Kom dus zeker allemaal goed verkleed als spookje) 

 

6 november:  

Weeral geen Chiro op de eerste zondag van de maand :((.  

Hier een lekker receptje voor medaillekoekjes die je vandaag kan maken. 

 

13 november (14u-17u):  

De Aspiranten zijn groot, sterk en oud maar kunnen ze op tegen ons 

fantastische Ribbelleger? Wij denken van niet. Vandaag kunnen jullie dat 

bewijzen! 

 



  

20 november (14u-17u):  

Zijn jullie klaar voor de zoetste wandeling van het jaar? 

Vandaag gaan we samen met heel de Chiro op pad, voor de leuke Speculaas 

verkoop. Lekker smullen ;) 

 

27 november (14u-17u):   

“Sinterklaasje kom maar binnen op de Chiro, want het zijn hier allemaal brave 

kindjes.” 

Dit jaar zijn er geen stoute kindjes!! 

Verwelkomen jullie samen met ons de Sint?  

 

4 december:  

Weer de eerste zondag van de maand dus geen Chiro.  

Misschien komt de Sint binnenkort wel langs en kunnen jullie voor hem en zijn 

vrienden al een klein cadeautje knutselen vandaag? 

 

11 december (18u-20u):  

           Wij weten al heel goed dat jullie echte durvers zijn. 

 Wat een geluk, want vanavond spelen we met … VUUR!!! 

Wij verwachten jullie met gevulde buikjes om 18u op de Chiro, klaar voor 

avontuur.  

Geen zorgen, liefste mama’s en papa’s, jullie kinderen komen heel terug thuis ;). 

 

18 december (18u-20u):  

“Ik heb kerst kriebels in mijn buik maar niemand die het ziet en nu moet het 

er echt   uit…”  

Maken jullie samen met ons er een magische kerst van?  

Wij verwachten de kerstmannetjes dan om 18u op Chiro, voor veel plezier rond 

de kerstboom.  

(Vergeet zeker je zelfgemaakt cadeautje niet om de kerstboom wat magischer 

te maken.)  

 

25 december:  

Vandaag vieren we allemaal feest thuis, dus zien we jullie volgende week weer 

terug!  

 

 

Kussen en Knuffels,  

Jullie liefste Ribbelleiding  

Jorien, Merel en Dietske 

 

 

 



 

SPEELCLUBS 
 

Zondag 25/10 14u-17u 

Vriendjesdag!!! Vandaag mogen jullie een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de 

Chiro. We spelen super toffe Chiro klassiekers. 

 

Zondag 02/10 GEEN CHIRO 

Boooeeeee, eerste zondag van de maand. Dat wil zeggen GEEN Chiro vandaag.   

 

Zondag 09/10 14u-17u 

Ben jij ook benieuwd naar hoe de mensen vroeger leefden? Wel, er staat een speciale 

machine op jullie te wachten die ons terugbrengt naar laaaanggg laaanggg geleden.  

zelfs als je’t toen vroeg (dubbelpunt: grenzenloos chiro) 

 

Zondag 16/10 FAMILIEDAG 13u-17u 

Als je’t mij vraagt CHIRO. De chiro is één grote familie en dat gaan we vandaag ook 

bewijzen want het is … FAMILIEDAG. We spelen een spel met heel de chiro.  

 

Zondag 23/10 14u-17u 

Kunnen jullie goed kaartlezen?? Want vandaag gaan we op zoek naar een schat. Wat zou 

die schat zijn? Kom het ontdekken!  

 

Zondag 30/10 14u-17u 

Boeeee, aaah, spannend!! Halloween, dat is wat we vandaag vieren. Kom verkleed als je 

favoriete slechterik, monster, … Hoe enger, hoe beter! En hou ‘s middags nog wat plek over 

voor een lekker vieruurtje ;-)) 

 

Zondag 06/11 GEEN CHIRO 

Pfffffff, een zondag zonder chiro! Dat is nu eens echt héél stom… Misschien kunnen jullie 

deze herfstige beestjes maken om de tijd te doden?  

 

 



Zondag 13/11 14u-17u 

Boooob, de bouwer kunnen wij het maken?? Boooob, de bouwer nou en of!!  

 

Zondag 20/11 SPECULAAS VERKOOP 

Vandaag verkopen we de lekkerste speculaasjes van hééél België, Europa en veeeer 

daarbuiten! Daarom hebben we jullie nodig, omdat jullie de beste verkopers van België, 

Europa en de wereld zijn! ’s Middags eten we gezellig een kom warme soep. Vergeet verder 

geen lunchpakket mee te nemen en je warm genoeg aan te kleden. Ook een beetje regen 

zal ons niet tegenhouden!   

 

Zondag 27/11 14u-17u 

“Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!”  

OOOoooOOoHhh! Wie is er braaf geweest & wie niet? Vandaag komen we het allemaal te 

weten! (en misschien horen daar wel snoepjes bij?)  

 

Zondag 4/12 GEEN CHIRO 

Oh wat jammer… Vandaag is het geen chiro, maar niet getreurd, volgende week staan wij 

weer helemaal klaar voor jullie met een super leuk spel! Nu heb je misschien eens tijd een 

een leuke tekening te maken of een filmpje te kijken :). 

 

Zondag 11/12 14u-17u 

Zoals wij al wel weten, zijn die Speelclubbers echt wel deugnieten. Vandaag ontdekken we 

of jullie uit de handen van de politie kunnen blijven. Denk jij dat je met jouw ninja moves uit 

de gevangenis kan blijven? Kom het bewijzen!  

 

Zaterdag 17/12 18u-20u 

Gelukkig Kerstfeest!! Let goed op, we spreken niet af op zondag maar op zaterdag van 18u 

tot en met 20u. Hou nog wat plek vrij voor wat lekkere snacks.  

 

Zondag 25/12 GEEN CHIRO KERST  

Tijd om met je mama, papa, broer, zus, oma, opa, tante, nonkel, nichten, neven… een fijne 

Kerst te gaan vieren. Geniet ervan en we zien jullie snel weer ;-)  

 

Zo! Dit was het alweer voor het eerste deel van dit chirojaar! Wat vliegt de tijd toch als je het 
fijn hebt… Maar niet getreurd! Binnenkort zijn we er alweer met een nog zotter programma 

speciaal voor jullie!! 
 

Tot snel!  
Veel liefs van jullie leiding, 

Nicole, Esther, Kato & Margot 

 

 

 

 

 

  



Hey allerliefste Rakwi’s 

Laten we van start gaan met het nieuwe jaar. Wij hebben er super veel zin in! Jullie onwaarschijnlijk 
ook :). 

 

17/09 (zaterdag, 14h-17h) 

Vandaag is het overgang en komen jullie te weten wie jullie leuke nieuwe leiding voor dit jaar 

zal zijn!!!! Het is ook barbeque, vergeet je zeker niet in te schrijven  

 

25/09 (zondag, 14h-17h)  

Eerste echte chirozondag! wij hebben er al zin in :)))). Chiro Classico is ready!!!!! 

 

02/10 GEEN CHIRO :(( Misschien kunnen jullie koekjes bakken? Stel het eens voor aan de 

mama of papa. 

 

09/10 (zondag, 14h-17h) 

Wie is de bom, de soldaat en de koning? Dat komen we 

vandaag te weten? 

 

16/10 (zondag, 14h-17h) 

Familiedag! Altijd een leuke zotte bedoeling. Leer 

iedereen van de Chiro wat beter kennen. 

 

23/10 (zondag, 14h-17h) 

Oohnee! De geweldige Celine is dood, wie heeft het gedaan? Welk moordwapen is gebruikt? 

 

30/10 (zondag, 18h-20h)  

Morgen is Halloween, kom zo griezelig mogelijk verkleed, 

hoe enger hoe meer kans om te winnen natuurlijk. 

 

06/11 Geen chiro, BOEEEEEEEEE!! 

 

13/11 (zondag, 14h-17h)  

Bzzzzzzzzzzz, prik. AUW! 

 

  



20/11 (zondag, 10h-17h) 

Vandaag is het speculaasverkoop! We verwachten jullie de hele dag! Doe zeker goeie 

stapschoenen aan en warme kleren! Neem ook zeker boterhammetjes en 

een drinkbus mee! 
 

27/11 Hij komt hij komt die lieve goede Sint… Vandaag komt de sint kijken 

of jullie wel lief zijn en een goed team kunnen vormen. 

 

04/12 geen chiro, tijd voor nog eens een bezoekje aan jullie grootouders 

 

11/12 (zondag, 14h-17h) 

Deze zondag gaan we testen wie van jullie op de 

olympische spelen thuishoort. 

 

16/12 (vrijdag, 18h-20h)  

Vandaag vieren we al Kerst, jullie mogen allemaal een 

pakje maken of meenemen ter waarde van maximum 

5 euro!  

 

25/12 Helaas weeral geen chiro, jullie mogen kerstmis 

thuis vieren. Veel plezier!!! xxxxxxx 

 

 

DAAG TOT IN HET VOLGENDE BOEKSKE 
Groetjes jullie nieuwe favoriete leiding <3 
Sam, Zoë en Stijn 

 

 

  



TITO’s: BOEKSKE  

SEPTEMBER-DECEMBER 
 

Olaa muchachos van tito’s! Hierbij het eerste boekske, en al meteen een knaller van formaat. Bij 

elke zondag staat een videofragment dat wel eens een hint kan geven naar het spel dat we gaan 

spelen. Ook niet onbelangrijk om jullie al even te laten weten dat er hier ergens een rode draad 

aan verbonden is ;). 

 

• 25 september (14u-17u 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 oktober  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 9 oktober (14u-17u) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4
https://www.youtube.com/watch?v=jzD_yyEcp0M
https://www.youtube.com/watch?v=SIHDpxLA-kE


• 16 oktober (14u-17u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 23 oktober (14u-17u) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 28 oktober vrijdag avond (19u-21u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5tRfNriV0I
https://www.youtube.com/watch?v=igc-3_STFyc
https://www.youtube.com/watch?v=fhVYFLfB02E


• 6 november  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 11-12-13 november (WEEKEND) informatie volgt asap :)) 

 

 

 

 

 

• 20 november (10u-17u), vergeet zeker geen lunchpakket 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk
https://www.youtube.com/watch?v=N3kkNfH4yco
https://www.youtube.com/watch?v=R8OdYR6-290


• 27 november (14u-17u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 11 december (10u-12u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mxyd3RNKYCY
https://www.youtube.com/watch?v=QuNhTLVgV2Y
https://www.youtube.com/watch?v=2dtrIKkXo2Y


• 17 december zaterdagavond (19u-21u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 25 december, er is geen Chiro vandaag 

 

 

 

 

 

Dat was het alweer voor 2022… Geniet van jullie vakantie, en tot heel heel snel <3 

Saludos, 

Amber, Fien & Marte 

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=RIHgrE8rjkk
https://www.youtube.com/watch?v=3H80jKoKCTs


KETI’S 
Zondag 17 september 

Overgang!! Joepieeeee vandaag komen jullie te weten dat jullie dit jaar 

de allerleukstebestetofste leiding ooit hebben ;)) 

 

Zondag 25 september 

Big Money  

Zondag 2 oktober 

geen chiro :( 

 

Zaterdag 8 oktober 

Dorpsspel  

Zondag 16 oktober 

Familiedag 

 

21 oktober 

Dag van de jeugdbeweging!!  



Zondag 23 oktober 

Wie zoekt die vindt… 

 

Zondag 30 oktober 

Trick or treat 

 

Zondag 6 november 

Geen chiro :( 

 

 



Zondag 13 november 

Zatte levensweg  

Zondag 20 november 

Speculaasverkoop 

 

Zondag 27 november:  

Rebelspel 

Zondag 4 december 

Geen chiro :( 

 

Zondag 11 december 

Foute vrienden 

https://www.youtube.com/watch?v=XDPEqo81PbA  

https://www.youtube.com/watch?v=XDPEqo81PbA


 

Vrijdag 16 december 

Kerstfeestjeuuu, kom vandaag in jullie lelijkste kerstmistrui!! En breng €3 mee. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z-Nu351j58 

 

Zondag 25 december 

Geen chiro :( Wel kerst :) 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_Z-Nu351j58


ASPI’S 
Hallo allemaal, welkom bij dit eerste kei tof plezant boekske. We hebben speciaal voor jullie 

een spetterend programma samengesteld. Het belooft zalig te worden. Daag!  

 

2 oktober:  

Whei whei eerste boekje en al geen chiro vandaag :(((( 

 

9 oktober 14u-17u:  

Trek je stoute schoenen aan, vandaag doen we hevig!  

 

16 oktober 13u-17u:  

Wat is er mooier dan samen spelen met de hele Chiro? Dat is exact wat we vandaag gaan 

doen, welkom op familiedag. 

 

16- 21 oktober:  

Louise is de beste 

Even zot doen 

Eten maken voor elkaar 

Flauwe mopjes uithalen 

Weekje vol plezier 

Elkaar nog beter leren kennen 

Elke dag samen wakker worden 

Kim is de beste 

 

Meer info volgt snel! 

 

23 oktober 14u-17u:  

Vandaag doen we onze lievelingsactiviteit: CHIPS ETEN!  

Neem je favoriete chips mee (laat even weten aan ons welke dat is). Bonus points als je 

verkleed komt als je chip!  

 

30 oktober 14u-17u:  

Wie is het meest onvoorspelbaar? Who is the most unpredictable? Qui est le plus 

imprévisible? Quem é o mais imprevisível? 誰が最も予測不可能ですか？ən gözlənilməz 

kimdir? 

 

6 november: 

Vandaag jammer genoeg geen excuses om jullie schoolwerk te negeren want het is geen 

chiro vandaag, boeee.  

 

13 november 14u-17u:  

Welke afdeling is de slimste, snelste en dapperste? Bewijs vandaag dat de aspi’s winnen 

tegen de ribbels.  

 

 



20 november 10u-17u: 

Hallo, wij zijn van de chiro en wij verkopen speculaas… Haal je verkoopkunsten maar boven 

en maak onze chiro rijk! :) 

Vergeet zeker geen lunchpakket! 

 

27 november 14u-17u:  

Voor deze geweldige activiteit hebben jullie per persoon 24 lege wc-rolletjes nodig, 

verzamel ze dus alvast en neem ze deze zondag mee! 

 

4 december:  

Vandaag is het geen chiro. Maaaar om in de mood te komen voor volgende week is hierbij 

een lekker cake receptje: 

 
Ingrediënten: 

- 200 gram ongezouten roomboter 
- 200 gram zelfrijzend bakmeel 
- 200 gram suiker 
- 8 gram vanillesuiker 
- 4 eieren 
- Snuf zout 

 

Instructies: 
1. Verwarm de oven voor op 175 °C (boven- en onderwarmte). 
2. Meng in een kom de boter, suiker, vanillesuiker en zout tot een 

romig mengsel. Voeg de eieren één voor één toe en mix tot een 
glad mengsel. Voeg het zelfrijzend bakmeel beetje bij beetje toe 
aan het beslag. Blijf mixen tot je een glad beslag hebt. 

3. Stort het beslag in een ingevette en bebloemde bakvorm. 
4. Bak de cake in 60 minuten gaar op 175 °C (boven- en 

onderwarmte). 

 

9 december 20u-22u: 

Neem je favoriete thee mee  

En dan zorgen wij  

Misschien  

Voor een lekkernij 

Pak ook gezelschapsspelletjes in  

Dan heb je het naar je zin  

Neem ook allemaal een eurootje mee 

 

17 december 9u-11u:  

Vandaag knutselen we erop los en maken we mooie decorstukken voor onze mega 

fantastische winterbar! 

 

23 december:  

Eindelijk is het zover, de winterbaaar! Meer info volgt snel. 

 

Ziezo het zit er al weer op seg. Tot volgend jaaaar!!! 

XXX jullie tofste leiding  

 

 

 

https://www.laurasbakery.nl/zelf-vanillesuiker-maken/

