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Beste ouders,  

Januari is op zijn eind gekomen en dus ook de examens van de leiding! Allereest willen we graag alle 

aspi’s  en oud-leiding bedanken om ons te helpen in de maand januari. De ketten vonden de 

vervangleiding super!  

We zijn de maand februari gestart met leuk nieuws! +12 mag eindelijk weer naar de Chiro! Wij zijn 

super blij en hopen op veel volk. We zetten alle informatie nog eens op een rij:  

De  maatregelen zijn voor zowel + als -12:  

- In bubbels van 10 (exclusief leiding)  

- Buiten spelen is de norm  

- Leiding en leden van +12 dragen altijd een mondmasker 

- Er wordt aan kinderen en jongeren gevraagd om zich te beperken tot 1 hobby per week. Wij, 

de leiding, gaan dit niet controleren, maar vertrouwen de ouders hierop!  

Wij hebben besloten om niet met een inschrijvingssysteem te werken aangezien de meeste groepen 

niet met meer als 10 leden zijn. Elke groep heeft 2 leiders, dus moest er een groep met meer als 10 

zijn worden zij gesplitst op de zondag zelf.  

Voor -12 wordt er Chiro gegeven op de Chiro van 14u30 tot 17u enkel buiten.  

Voor +12 wordt er Chiro gegeven aan ‘tongeluk van 14u30 tot 17u30 enkel buiten.  

Normaal is er in februari een zaklampentocht voor -12 samen met de scouts van Ganshoren, maar dit 

gaat niet kunnen doorgaan jammer genoeg.  

Binnen een dikke maand staat onze take-away voor de deur! Dit als vervanging van ons jaarlijks 

eetfeest.  Wanneer? 13 en 14 maart! Waar? Op de Chiro! Wat? Lekkere Italiaanse gerechten! In de 

tater vind je de affiche van het eetfeest met nog meer details.  

Zo, dit was het voor de maand februari!  

Fien (0471829809) , Lina (0492078457) en Arno (0495727127)  

(vb@chiroganshoren.be; hoofdleiding@chiroganshoren.be) 
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Liefste tintels, 

Eindelijk zijn de examens voorbij en kunnen jullie gelukkig weer je lievelingsleidsters 

terug zien. Omdat we jullie zo hard hebben gemist en jullie ons natuurlijk ook, gaan 

we deze maand superfijne activiteiten doen.  

Deze maand is er ook nog iets nieuws, jullie gaan nu elke week per groep van 10 

verdeeld worden. Een deeltje zal bij Tyra blijven en een ander deel bij Mila. De 

overheid heeft dit besloten, omdat corona zo minder zal verspreiden.  Jullie gaan ook 

1 buitenschoolse activiteit moeten kiezen, die jullie elke week gaan blijven doen. Kom 

dus gewoon allemaal naar de Chiro! Als je voor een andere activiteit kiest geen zorgen 

hopelijk blijf je niet te lang weg. 

Zondag 7 februari: Vandaag gaan we op zoek gaan 

naar de mooi kleuren en vormen in de natuur. We 

gaan die mooie vormpjes en kleuren verzamelen en 

nadien gaan een groot kunstwerk maken. Haal deze 

zondag je fantasie dus boven. 

Zondag 14 februari: Voelen jullie ook die kriebeltjes in jullie buik? Deze zondag is de 

dag van geliefden, Romeo en Julia en ook prinsen en 

prinsessen. Geliefden geven elkaar kusjes en knuffeltjes 

op deze dag. Maar ja nu met corona gaan we dat 

niet mogen doen. Wat jammer eh! Daarom spelen we 

vandaag het grote corona-Valentijnspel. Ben je 

benieuwd naar wie jou liefje op de Chiro is? Dan 

moet je deze zondag zeker komen.  

Zondag 21 februari: Sporten is gezond want van sporten krijg je spieren! Beweeg je 

jonge lijf en staat daar niet zo te gluren. Hup, hoi 1, 2 lenig als een chimpansee, 

Hup, Hoi 3, 4 sterker dan de sterkste mier. En door je aders stroomt het bloed, 

zoals het stromen moet!! Je hebt het zeker al geraden, vandaag gaan we heel de dag 

leuke sportactiviteiten doen en leuke toernooien spelen! 

 

Zondag 28 februari: Zijn jullie slim of zijn jullie Chiroketten? Een quizje zal misschien 

kunnen helpen om deze beslissing te nemen. Kom deze zondag dus met je beste brein 

naar de Chiro, zorg dat je goed hebt geslapen en dat je vooral veel boeken hebt 

gelezen.  



Yoowwww sloebeerrs!! 
 

Alles kids in de ritss? 
 
De eerste zondag van de maand (februari) gaan we samen gaan wandelen in het bos. 
Dus doe alvast stevige stapschoenen aan en neem ook maar genoeg water mee, want wij 
gaan op avontuur! 
 
14 februari : 
 
Vandaag gaan we  een leuk kamp bouwen in het bos. 
Dus neem maar leuke spullen mee om ons kamp zo leuk mogelijk te maken. 
 
21 februari: 
 
Vandaag gaan we samen een spel spelen tegen de tintels (zonder dat we contact hebben 
tussen de twee groepen) ,maar welk spelletje dat we gaan spelen  blijf nog even een 
verrassing! 
 
28 februari: 
 
Vandaag gaan knutselen met alles wat we maar op de chiro kunnen vinden. 
Zeker komeennnn:)) 
 

Groetjes, 
 
Anais en Mathias 
 



Dag allerliefste speelclub meisjes, 


Weer een nieuwe maand en de eerste maand van het jaar dat jullie echt de hele maand jullie eigen 
leiding zien. Hopelijk vonden jullie vorige maand ook fijn? Wij hebben er alvast zin in, tot snel.


Zondag 7 februari spelen wij een reuze versie van 
monopolie. Wie zou er aan het einde de meeste straten 
hebben? EN wie het meeste geld? 





De tweede zondag, 14 februari, is het valentijn. 
Hierop gaan wij een levensweg spel spelen rond 
liefde. Laten we kijken hoe iedereen evolueert tot 
een echte casanova in dit spel.





OP 21 februari spelen we een reuze bosspel! Maak jullie klaar om 
de vlag en nog veel meer van het andere team te stelen!




Dan hebben we nog een zondag te gaan in de maand februari en tevens de laatste dag 
van de maand! 28 februari doen we een laddercompetitie


Tot snel!  Groetjes, 

 Sien en Hannnah



Heeey liefste kwiks, deze maand kunnen we elkaar eindelijk weer terugzien!! We hopen dat 
jullie de afgelopen maand veel plezier hebben gehad met de aspi’s en oud-leiding. De maand 
februari brengt heel wat leuke activiteiten met zich mee dus we hopen dat jullie er klaar 
voor zijn.  
 

 
 

 

Jullie werden door de FBI gevraagd om op 7 februari te helpen met 
een onderzoek naar de moord op Koen Kalkoen. Hij was het laatst 
gezien op de begraafplaats dat zich in het bos voor de chiro bevindt. 
Hij had een blauw hemd aan met een rode sjaal en een jeansbroek. 
Hopelijk slagen jullie erin om samen met de FBI de misdaad op te 
lossen.  
 
 

 
Op 14 februari hangt er liefde in de lucht want we gaan samen met de rakkers een valentijn 
spel spelen. Haal jullie versiertrucjes alvast maar naar boven!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ookal gaat het de 19de waarschijnlijk koud zijn buiten, gaan jullie hier niets van opmerken 
want er komt veel beweging van pas die dag, we spelen de paralympics! 
Hopelijk hebben jullie tegen die zondag een heel goede conditie ;)  
 
 
 
 
De laatste zondag van de maand (26ste) zal alles rond muziek draaien, een brede 
muziekkennis zal dus zeker van pas 
komen. Jullie zien het waarschijinlijk al 
aankomen… We spelen Swingpaleis!  
 
 
 

 
 
 
 









Dag Tippppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeersss 

HET IS ZO VER  

HET IS WEER CHIRO 

WOEHOEEEE 

FEESTJE   

De feestjes die wij in gedachten hadden zien er uit als volgt:  

07/02: het is de eerste Chiro zondag sinds 

laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange 

tijd dus we gaan ons gewoon uitleven en vuil worden en echte Chirochicks zijn!!!! Komen is dus de 

boodschap  

14/02: jajaaaa je kan het al raden…… het is valentijn <333333333 

wie is de beste lover? Wie is het meest romantisch? We komen 

het te weten op de valentippers dag!  

 

21/02: vandaag spelen we 

the vampire diarieeeeeees 

ft. Twilight !!!!! Nog niet 

gekeken? GA NU KIJKEN! Dit betekent dat er een clash is 

tussen de vampire diaries acteurs en de twilight acteurs……. 

Wie wint? Wie verliest? Je komt het te weten… als je naar de 

Chiro komt!!!!!! 

 

28/02: fien is jarig (eigenlijk is fien jarig op 29 februari ma da is er dit jaar niet) dus FEESTJE 

(cadeautjes zijn welkom) (mopje) TAART ALS VIERUURTJEEEE   

 



Dag toppers, we mogen terug chiro geven aan +12, en die kans laten we 

uiteraard niet onbenut! Tot snel, Arno en Loic. 


7 februari: 


Kennismaking met Loic, die eindelijk terug chiro kan geven!


14 februari: 


Valentijn verassing ;) 


21 Februari: 


Cascabane-spel in het bos


Casino leren spelen als we nog tijd hebben :)


28 februari: 


De klassieke zondag, met een focus op speciale balspelen 


VERGEET NIET JULLIE EURO MEE TE NEMEN AUB!!
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