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Nieuwsbrief Tater Chiro Ganshoren
Weer eentje voor op de frigo!
Beste ketten en ouders,
Hier zijn we weer met onze nieuwsbrief.
Jullie vinden er belangrijke info terug over onze chiro.
De leidingsploeg!
Uitnodiging: Kerstfeestje voor de ketten & voor hun ouders!
Op vrijdag 21 december vindt ons jaarlijks Kerstfeestje plaats. Om 18u zijn alle ketten welkom om
samen met hun leiding te genieten van een heerlijk kerstdiner. Daarna kunnen ze nog gaan dansen
op de 'Kerstfuif'. Wij vragen aan alle -12’ers om 5 euro mee te nemen voor het eten. +12 zal via hun
leiding horen hoeveel ze moeten betalen voor hun kerstdiner. Vervolgens moeten de ketten nog een
leuk cadeautje van 5 euro meebrengen voor iemand van hun groep.
Uitnodiging voor de ouders: Vanaf 20u30 verwelkomen we jullie graag aan het Kerstvuur. We
nodigen jullie uit om gezellig iets te komen drinken. Het zou echt fijn zijn als jullie afkomen! Het gaat
weer gezellig zijn.
Vriendjesdag op zondag 10 februari
Op zondag 10 februari organiseren we voor de tweede keer dit jaar een vriendjesdag. De vorige was
een succes, er kwamen ongeveer 15 nieuwe leden bij. Momenteel zijn er 94 leden in onze Chiro en
gemiddeld komen er wekelijks 80 ketten naar onze Chiro. We willen dat aantal nog laten groeien,
want we willen terug met 100 ketten op kamp! Jawel!
Vooral bij de speelclubjongens (8 & 9 jaar, 5 leden), rakkers (jongens van 10 & 11 jaar, 7 leden) en
toppers (jongens van 12 & 13 jaar, 6 leden) zoeken we versterking!
Andere vriendjes of vriendinnetjes zijn natuurlijk ook echt welkom!
Wil jij ons helpen om weer met meer te spelen?
Neem dan op 10 februari al je vriendjes mee naar de Chiro, en wie weet groeien we zo weer tot de
grootste Chiro van Brussel!
Opgelet: Iedereen die een vriendje meebrengt krijgt een gratis Chiropull cadeau!
Hoe zit het met de lokalen?
Dit jaar brengen we onze lokalen in orde. Onze lokalen staan er sinds 20 jaar en krijgen een nieuwe
opknapbeurt.
De gemeente heeft al heel veel gedaan dit jaar: de binnen- en buitendeuren hersteld en geverfd, de
buitengevel geverfd, de valse plafonds hersteld, het terrein onderhouden. Een dikke merci aan de
gemeente.
Oproep: We zoeken nog een oplossing voor de nieuwe keuken en voor de verwarming. Wie kan
ons helpen bij het zoeken van een (tweedehands) industriële keuken? Wie kent een oplossing voor
een veilig en stevig elektrisch verwarmingssysteem? Bedankt om de groepsleiding te contacteren
indien je kan helpen.
Info : Lidgeld 2018-19
Het lidgeld bedraagt 45 euro. Met dit geld betalen we de verzekering, de inschrijving bij Chiro
nationaal en het spelmateriaal.
Nog niet iedereen heeft het lidgeld betaald. Gelieve het lidgeld te storten voor eind december op het
rekeningnummer BE42 7340 1067 4554 (KBC) met mededeling van de naam van de ket.
Zoals steeds: een eventueel probleem om het lidgeld te betalen mag op geen enkele manier een
probleem vormen om ket te worden bij Chiro Ganshoren. Indien nodig, spreek er de groepsleiding
over aan.

Belangrijke oproep aan de ouders: Eetfeest Chiro Ganshoren
Op zaterdag 16 en zondag 17 maart organiseren we ons jaarlijks eetfestijn.
We willen heel graag dat jullie die datum vrijhouden en Italiaans komen eten met jullie kinderen.
De ketten van Chiro Ganshoren in uniform krijgen een gratis dessert.
Verleden jaar hadden we helaas niet zo veel winst op ons eetfestijn, we denken dat onze promotie
niet goed genoeg was!
Dit jaar willen we meer volk en dus ook meer winst om ons kamp te kunnen financieren.
En dus beginnen we nu reeds te communiceren.
Meer info volgt. Maar nu reeds een warme oproep om zeker te komen eten.
We zijn nu al bezig met de voorbereidingen, we krijgen hulp van een aantal ouders en maken er een
verzorgd feest van. Beloofd!

Chiro in voorjaar 2019 :
Ziehier de belangrijkste data voor het voorjaar 2019. De Chiro op zondag is van 14u30 tot 18u30.
6/01/2019 Chiro - Aspivervanging
De aspiranten geven vandaag leiding
13/01/2019 Chiro
20/01/2019 Chiro - Oudervervanging
Gemotiveerde ouders dragen een steentje bij
27/01/2019 Chiro
3/02/2019 Chiro
10/02/2019 Chiro - Vriendjesdag
Neem je vriendjes mee!
Zaterdag 16/02/2019 Zaklampentocht
Een spannend avontuur in het Laerbeekbos !
17/02/2019 Chiro
Vrijdag 22/02/2019 +12 Weekend
Zaterdag 23/02/2019 +12 Weekend
+12 Weekend
24/02/2019 Chiro voor -12
3/03/2019 Chiro
10/03/2019 Chiro
17/03/2019 Chiro
24/03/2019 Chiro
31/03/2019 Chiro en infosessie kamp Alle info over het kamp voor de ouders
7/04/2019 Chiro
14/04/2019 Chiro
21/04/2019 Geen Chiro De leiding verbetert hun activiteiten via workshops!
Leidingsweekend
Vrijdag 26/04/2019 -12 Weekend
Zaterdag 27/04/2019 -12 Weekend
28/04/2019 -12 Weekend
Chiro voor +12
5/05/2019 Chiro - Stadskriebels
De VGC organiseert leuke activiteiten in Brussel !
12/05/2019 Chiro
19/05/2019 Laatste Chirozondag

18-28 juli

Kamp in Steinbach

Verzoek: Graag de leiding verwittigen als je niet komt op zondag. Dit appreciëren we enorm (ook bij
+12…!) Voor de rest zijn we bijna altijd beschikbaar, dus bel ons voor al je vragen en suggesties,…
Sloeti (6-8 jaar)
Tom

tom.verburgt@vub.be

0495/73.80.49

Sien
Dries

sien.hendrickx@gmail.com
driesverbrugge@hotmail.com

0498/63.75.90
0470/63.34.71

Speelclubmeisjes (8-10 jaar)
Hannah
Jasmine
Anaïs

hannah.pernet@hotmail.be
jasmineteffahi@hotmail.be
mavinga.ana@gmail.com

0497/85.97.01
0471/45.76.13
0471/40.65.06

(8-10 jaar)
Speelclubjongens
Arno
Finn

arno.claesen@telenet.be
finndehing@hotmail.be

0495/72.71.27
0473/49.94.08

Kwiks (10-12 jaar)
Lina
Brennin
Killian

lina.haddouch@gmail.com
brennin.luypaert@hotmail.com
cauwenberghsk@gmail.com

0492/07.84.57
0493/14.04.08
0473/98.07.86

Rakkers (10-12 jaar)
Brent
Oscar

brent.vandenbergh@telenet.be
oscarvannegen@gmail.com

0485/36.52.53
0475/40.00.49

Tippers (12-14 jaar)
Fien
Alex

fienverburgt2000@hotmail.com
rosseel.alex@hotmail.com

0471/82.98.09
0478/07.38.50

Toppers (12-14 jaar)
Thomas
Eliot

thomasthiers00@gmail.com
Eliotlprt@icloud.com

0486/04.18.84
0493/14.04.54

Tiptiens (14-16 jaar)
Silke
Samir

silke.degreef@hotmail.com
samir.bm.2010@gmail.com

0476/88.17.75
0468/22.47.09

Kerels (14-16 jaar)
Arne

arne@declerckvanmalder.be

0470/29.34.09

elien_guldentops@hotmail.com
jora@declerckvanmalder.be

0495/16.44.96
0499/70.88.69

sepphendrickx@gmail.com
b.hovelaque@hotmail.com

0472/75.58.89
0474/48.48.42

Aspi (16-18 jaar)
Elien
Jora
VB’s
Sepp
Benne

Aan de nieuwe ketten en hun ouders: Welkom!
Allereerst hadden we jullie graag bedankt om uw kind in te schrijven in onze chiro, jullie helpen
eraan mee om van onze chiro een topchiro te maken. De leiding doet er dan ook alles aan om uw kind
elke zondagnamiddag te entertainen en zich in een groep thuis te laten voelen.
Aangezien jullie misschien nog niet van het hele doen en gaan van de chiro op de hoogte zijn, nog
even wat interessante informatie voor jullie:


Het is jullie misschien al opgevangen. Maar we spreken niet over onze “leden” maar wel over
onze “ketten” omdat we trots zijn op onze Brusselse roots!



De chiro begint elke zondag om 14u30 en eindigt om 18u30. Alle ketten zijn welkom vanaf
14u15. Bedankt om telkens op tijd te komen.
Kom gerust al eens piepen om 18u15 om een leuk afsluitend spelletje met heel de chiro te
bekijken, het is nogal een zicht.



Elke maand brengen wij een “boekje” uit. In de “Tater” vind je al de activiteiten van de maand
per afdeling en de belangrijke mededelingen in het voorwoord. De Tater ontvang je elke
maand in de mail en is ook te vinden op www.chiroganshoren.be .



Wij dragen allemaal een uniform dat te koop is in de Banier in Brussel (Kolenmarkt 85). In
onze chiro zijn een chirohemd, -short of -rok en blauwe kousen (kousen niet per se van de
chiro) verplicht.



Jullie krijgen extra tijd om het lidgeld te betalen en een uniform te zoeken. Als jullie kinderen
zeker blijven komen willen we jullie vragen om het lidgeld te betalen en een uniform aan te
schaffen.



Wij organiseren elk jaar een -12 en een +12-weekend (data te vinden in bijgevoegde
kalender). Hierbij verblijven we van vrijdagavond tot zondagmiddag in de lokalen van een
nabij gelegen jeugdvereniging. Het is bovenal een weekend om je rot te amuseren, maar ook
een eerste indicatie van hoe ons kamp eruit ziet. Dit weekend is superleuk en wil je absoluut
niet missen!



Het jaarlijks kamp vindt dit jaar plaats van 18 tot 28 juli in Steinbach. Om goed voorbereid
op kamp te gaan organiseren we nog een infoavond over het kamp. Meer info volgt, maar
noteer alvast de datum: 31/03/2019.



In onze Chiro zijn we dit jaar met 23 leiders en leidsters. Jora is groepsleidster en Dries is
groepsleider, zij coördineren het hele gebeuren. Sepp en Benne zijn onze VB’s (Volwassen
Begeleiders), zij ondersteunen de leiding en de groepsleiding.
Heel belangrijk: Geef de leiding, groepsleiding en VB’s feedback. Spreek ons aan als iets
niet duidelijk is, heel OK is of minder OK is. Goed? (zie alle contactgegevens)



Ook heel belangrijk: een financieel probleem om het lidgeld te betalen, om het kamp of het
weekend te betalen of een uniform te kopen mag in onze Chiro geen reden zijn om niet meer
te komen of om geen uniform te hebben. Spreek gerust de leiding of groepsleiding aan als we
kunnen helpen. Dit vinden we heel belangrijk en we vinden altijd een oplossing.
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Groepsleidster : Jora - 0499/70.88.68 – hoofdleiding@chiroganshoren.be
Groepsleider : Dries – 0470/63.34.71 – hoofdleiding@chiroganshoren.be
Meer info : www.chiroganshoren.be – Tater via mail en op website – Facebook

