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Beste ouders,  

Maart is alweer begonnen en wij hebben er super veel zin in! Wat staat allemaal op de agenda deze maand?  

13 en 14 maart is het eetfeest – take-away op de Chiro! We serveren lekkere sausen (bolo en vegi), tapenades 

en iets om te drinken voor jong en oud! In de tater vind je nog eens de flyer terug met alle informatie erop. 

Vergeet zeker niet te bestellen op onze site www.chiroganshoren.be; dit kan nog tot 7 maart! Normaal 

gezien organiseren we elk jaar een eetfeest. Met die winst kopen we dan spelmateriaal aan voor het kamp etc. 

daarom hopen we dat jullie met zen alle ons komen steunen!  

De maatregelen zijn tot nog toe onveranderd. Dit wilt zeggen: de groepen in bubbels van 10, de ketten mogen 

1 activiteit kiezen per week en we proberen enkel buiten te spelen. Aangezien in maart de lente voor de deur 

staat en het warmer wordt geven we opnieuw Chiro tot 18u30. Voor +12 gaat de Chiro nog steeds door aan 

‘tongeluk en voor -12 aan de Chiro.  

In de rest van het voorwoord proberen we wat perspectief te bieden voor de komende maanden. Let op: voor 

ons is ook alles heel onzeker en alles kan nog veranderen!  

Voorjaar 2021  

In de paasvakantie is het elke zondag Chiro buiten op 18 april! Het weekend van 18 april gaat de leiding op 

leidingsweekend. Ook voor de leiding merken we dat dit een moeilijke periode is. De motivatie is er nog 

steeds, maar die wordt wat minder doordat er geen activiteiten zijn tussen de leiding zelf. Daarom hopen we 

dat we dat weekend daar op kunnen werken met de leidingsploeg. 

23 tot 25 april zou het langverwachte -12 weekend voor de deur staan. -12 weekend is een voorproefje van 

het kamp, dus ook als dit niet zou mogen doorgaan gaan wij een alternatief aanbieden dat minstens even leuk 

is!  

En we proberen nog eens opnieuw: 30 april tot 2 mei is het +12 weekend! we weten dat dit iets is waar alle 

ketten heel hard naar uit kijken. Zeker nu zou het ons allemaal deugd doen! Duimen dus dat het door mag 

gaan.  

16 mei is het de laatste zondag van het Chiro jaar. Ook dan hopen we iets specialer te kunnen doen met onze 

ketten zoals een dagje naar zee gaan!  

Kamp 2021  

Ook dit jaar gaan we weer op kamp, maar in een heel andere buurt als anders! We gaan op kamp in Namen 

(33 Rue de Felenne, Bourseigne-Neuve 5575). We weten niet wat de maatregelen gaan zijn, maar wij zijn aan 

het duimen dat we met iedereen te samen wegkunnen! De data zijn:  

- 16 juli vertrekt aspi op voorwacht + vertrekken de tiptiens op fietstocht 

- 17 juli vertrekken de kerels op fietstocht 

- 18 juli vertrekken alle groepen van sloetie tot tito op kamp!  

- 28 juli eindigt het kamp voor iedereen 

We gaan binnenkort een infomoment organiseren waar je alles te weten komt over het kamp! We kunnen nu 

al zeggen dat dezelfde kookploeg als vorig jaar lekker voor ons gaat koken en zij 2 nieuwe geheime 

keukenploeg leden gaan meenemen om hun te helpen…   

Tot zondag of op de take-away!  

De leiding Fien (0471829809) , Lina (0492078457) en Arno (0495727127) (vb@chiroganshoren.be; 

hoofdleiding@chiroganshoren.be) 

 

 

http://www.chiroganshoren.be/
mailto:vb@chiroganshoren.be
mailto:hoofdleiding@chiroganshoren.be






Hey liefste tinteltjes, we zijn alweer een maandje verder. In februari was het heel koud maar in maart wordt het terug warm en 
dan kunnen we terug veel spelletjes buiten spelen!! De leiding hoopt dat jullie allemaal voor de chiro kiezen als hobby ;).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    van jullie liefste leiding, Tyra en Mila 
 
 
 
 
 
Wij hebben er alvast heel veel zin in!!! En vergeet jullie 1 eurotje niet ☺ 

Op de eerste zondag, dus 7 maart gaan jullie tegen elkaar 
strijden om te zien wie er Miss Chiro wordt! Begin dus al maar te 
oefenen ;) 
 

14 maart zal het jammer genoeg geen chiro zijn . Maaaaar het is dan 
ons EETFEEST!!! Op zaterdag 13 en zondag 14 kunnen jullie lekkere 
pastasaus komen kopen! Vraag aan mama en papa om hiervoor te 
reserveren (via de site) en lekkere limonade te kopen!! 
 

Oh nee! Alle zeemeerminnen zijn besmet met het 
zwartebollenvirus! Gaan jullie hun op 21 maart helpen dit te 
overwinnen? 

We hopen dat jullie creatief zijn want zondag 28 maart gaan we een hele 
dag knutselen!!! 



heyy sloebers!!!!! 
 

Zoals jullie allemaal waarschijnlijk al gemerkt hebben, is onze goeie vriend ‘Zon’ eindelijk 
wakker geworden uit zijn diepe diepe winterslaap. 
Dat betekend dus dat er nog leukere zondagen aan zitten te komen!! 
 
7 maart 
 
Neem vandaag maar wat extra kleren mee!! 
We gaan vandaag namelijk onze eigen waterglijbaan maken. 
Dus neem maar wat spullen mee die onze waterglijbaan nog cooler en leuker zal maken :) 
 
14 maart 
Dit weekend is het take away op de chiro! Komen jullie ons steunen??? Wij hopen van wel!  

 
21maart 
 
Vandaag gaan we een leuk spel spelen met de tintels. 
Op de chiro zelf gaan we het spel goed uitleggen, dus zeker komen :) 
Kom alvast verkleed aan op de chiro. 
Wie zich het beste heeft verkleed zal al voorsprong krijgen in het spel!! 
 
28 maar 
Wat we vandaag gaan doen blijft nog een verrassing, maar zeker komennn !!   
 

Vergeet niet om zelf water mee te nemen. 
Wegens corona is het namelijk handiger om je eigen drinkbus mee te nemen. 
Ook wordt het wat warmer en is water als verfrissing altijd handig!

 
 



Dag allerliefste speelclubmeisjes,  

 

Wow al maart, gaat snel he! Wij amuseren ons te pletter met jullie en hopelijk jullie ook nog 

met ons! Wij hopen ook snel iedereen iedereen terug te kunnen zien als jullie weer meer 

dan 1 hobby kunnen kiezen. Wij missen jullie en voor degenen die er wel geraken, wij gaan 

ons suuuper hard amuseren en zorgen dat het leuke Chirozondagen blijven!  

 

 

 

 

7 maart:  

Verschrikkelijk nieuws; Fien is vermoord! Lossen jullie 

samen met ons deze moordzaak op? Het wordt een 

spannende zondag... 

 

 

 

 

 

13 en 14 maart:  

Dit weekend organiseren we in de plaats van ons jaarlijkse eetfeest een take-away! Jullie 

kunnen op zaterdag van 13u tot 17u of op zondag van 11u tot 16u lekkere zelfgemaakte 

spaghettisaus komen kopen op de chiro! Jullie moeten wel op voorhand jullie bestelling 

doorgeven via de site (chiroganshoren.be) :)  

 

21 maart:  

Vandaag spelen we het grote #LikeMe-spel! Warm 

jullie stembanden al maar op en trek jullie 

dansbenen aan! 

 

 

 

 

 

 

28 maart:  

De paashaas wou bij ons speelclub meisjes lokaal geraken maar is 

verloren gelopen, wij gaan op zoek naar de paaseieren die hij 

onderweg verloren is zodat wij ook onze dosis chocolade binnen 

krijgen. 

 



Dat was het dan weer voor maart,  

Groetjessssssss,  

Sien & Hannah <3 



Heeeey speelclubjongens, 
 
Sorry dat we vorige week geen tater hebben doorgestuurd naar jullie, om het goed te 
maken komen er dus extra leuke zondagen aan! 
 

De eerstvolgende zondag is 28-02: deze zondag gaan we een 
levend ganzenbord spelen, jullie gaan dus zelf de pion zijn voor 
een keer. Ben je hiernaar benieuwd kom dan zeker naar de Chiro 
deze zondag! 
 
 

 
 
 

 
Op 7-03 gaan we allemaal originele Chiro spellen spelen, 
dan maken we jullie allemaal echte chiroketten. 
 
 
13-03 & 14-03 zijn speciale dagen en is het geen chiro, 
omdat het normaal gezien eetfestijn zou zijn. We kunnen 
dat spijtig genoeg niet doen door corona, dus hebben we 
en leuk initiatief gevonden, TAKE AWAY PASTA!! Bestel 
dus zeker allemaal onze lekkere verse pasta-saus ☺ 
 

 

Op 21-03 is het weer een normale 
chirozondag, omdat jullie zo graag in 
het bos spelen gaan we een bosspel 
doen, maar als ze warm weer 
voorzien gaat het eerder een zondag 
vol waterspelletjes worden.  
 
 
 

 
 
Hopelijk komen jullie allemaal de volgende zondagen, want we missen jullie een beetje   
HEEEEEEEEL VEEEEL KUSJES EN KNUFFELS VAN OP AFSTAND VAN JULLIE LIEFSTE EN LEUKSTE 
LEIDING XOXOXOXOXOXOXOXO Marie & Killian <3  
 

 
 
 



Heyhey liefste kwiks, de komende maand heeft opnieuw heel wat in petto voor 
jullie. Wij waren alleszins heel blij om weer leiding te kunnen geven en al jullie 
schattige gezichtjes opnieuw te zien. Aangezien het mooie weer terug in zicht is 
kunnen we hier eindelijk gebruik van beginnen maken, dat betekent dus veel 
uitstapjes naar het bos!  
 
 
 
 
 
Op 7 maart zullen we ons vermaken met een levensgroot ganzenbordspel.  
De persoon die als eerste aan de finish geraakt zal hiervoor zeker beloond 
worden. Deze zondag worden zowel jullie intellectuele als fysieke competenties 
op het spel gezet. Tipje: als jullie er voorbereid aan willen beginnen, raden we 
jullie aan om zondag met een brede geografische kennis door de poort te lopen.  
 
 
 
 
 
 
13 en 14 maart vindt het jaarlijkse eetfeest van de chiro weer plaats. Dit 
betekent dus dat er zondag geen chiro zal zijn maar het lekkere eten maakt dat 
allemaal goed. Net zoals vorig jaar houden we ons aan de covid-maatregelen en 
organiseren we een take- away. Vergeet jullie 
vooral niet in te schrijven via onze site, want zo’n 
lekker eten wil je zeker niet missen.  
 
 

 
 
 
 
 
Op 21 maart staat er een speciale versie van een 
bekend spel op jullie te wachten. We spelen namelijk 
vlaggenroof, wat er zo speciaal aan zal zijn houden wij 
nog eventjes geheim. Laat zeker jullie 
uithoudingsvermogen niet thuis liggen, want jullie zullen 
het nodig hebben!  
 

 



 
 
We sluiten we de maand (op 28 maart) af met een enorme schattenjacht 
doorheen Ganshoren. Elke kwik die deze dag verkleed als piraat aankomt krijgt 
alvast een sprongetje voor op de rest.  
 
 
 
 
 
 





Het is weeral een nieuwe maand en dus wordt het tijd voor een nieuwe tater met nieuwe
activiteiten die op jullie staan te wachten ( en jullie leiding ook!) 

Door de nieuwe maatregelen waarbij je enkel 1 hobby per week mag uit oefenen begrijpen we dat
het moeilijk is om een keuze te maken, maar wees gerust, wij zien jullie allemaal nog even graag
xoxoxoxo we gaan alles inhalen op kamp en (misschien) weekend!!  

MaartMaartMaart

MaartMaart

Maart

Hellooo lieve tippers!Hellooo lieve tippers!Hellooo lieve tippers!

Zoals jullie waarschijnlijk al weten is het op 13 en 14 maart Take Away- Eetfeest op de chiro,
hiervoor hebben we een paar taakjes voor jullie om het voor de bezoekers zo plezant mogelijk te
maken! Hierna gaan we natuurlijk ook een spel spelen! Komen is de boodschap xoxoxo 

Binnen een paar maanden is het al zo ver: KAMP!! Wij willen natuurlijk dat kamp onvergetelijk
wordt, en daarom dat we misshien best geld moeten beginnen inzamelen zodat we op trektocht 
 een leukere activiteit kunnen doen dan enkel rond wandelen ;) Jullie mogen de komende
zondagen atijd met ideeën afkomen om op een interessante en corona vriendelijke manier geld in
te zamelen!  

Lang geleden dat we nog eens een stadsspel hebben gespeeld met jullie, dus dan doen we het
deze zondag dan maar! Neem allemaal jullie MOBIB mee!! 

Op 13 en 14 maart is het eetfeest op de chiro! Dit jaar
doen we een take away omdat de situatie spijtig genoeg
geen andere opties aanbied :( Maar jullie kunnen op de site
julie porties bestellen en ze dan in het weekend komen
ophalen! Hopelijk zien wij jullie langskomen!  

Kusjes en knuffels van jullie leiding!! xoxo
Fien en Lina 



7 maart 
Ladderspel in het Laerbeekbos. De winnaar mag zich een mooie beloning verwachten, maar 
daarvoor moeten jullie je schattenjagers skills bovenhalen. 


14 maart 
Wie chiro zegt, zegt kaartspellen, tot laat in de avond ;) 

Casino dag: Tongeluk wordt omgetoverd tot een waar casino, waar jullie allemaal verschillende 
kaartspelen kunnen leren kennen. Dit zal zeker nog van pas komen in jullie latere chiro-carrière. 


21 maart  
Chiro-olympics- wie van jullie is de beste atleet? Misschien ben jij wel favoriet om België te 
vertegenwoordigen later op de echte olympische spelen! Daarvoor moet je wel eerst Chiro-
kampioen worden. Komen is dus de boodschap!


28 maart  
Legerdag: neem allemaal jullie beste camouflage/leger outfit mee. Vandaag worden jullie 
opgeleid tot Special Forces, om daarna te infiltreren bij een nog niet geïdentificeerd doelwit. 


  


VERGEET JULLIE EURO NIET!!!!

MAAR VERGEET BOVENAL NIET ELKE ZONDAG TE KOMEN!!!


TOT SNEL, LOIC EN ARNO




TATER MAART TIPTIENS 

 

7/03: We spelen het grote vraagteken spel!! Wat dat juist is , is voor jullie een 

vraagteken! Iedereen neemt mee: creativiteit, 1 Ei , 1 Propere onderbroek en een 

goed humeur 

  
 

14/03: Dit weekend , zowel zaterdag als zondag , organiseert de chiro een take-

away festijn. Alle praktische info kan je terugvinden op de chirosite. 

We verwachten dat iedereen eens langskomt! 

  
 

21/03: Het wordt tijd dat de keti kas wat gespijsd wordt. Vandaag hard labeur! 

 

28/03: Deze zondag verwachten wij iedereen met de fiets , verdere info volgt later.. 

 

kusjes van de leiding, 

xxx 



Yuuuuuu da manne! 
 
Het goede weer is BACK!!! Daarom willen wij jullie vragen om 
vaker naar de zondagen te komen. Laat vanaf nu weten in de 
instagram groep wat de reden is als je niet kan komen aub. 
Als er weinig ketten zijn kunnen we minder leuke spelletjes 
spelen waardoor er nog minder ketten komen… Dus  doe 
allemaal AUB meer moeite om er te geraken XOXO. 
 
07/03: Stadspel: We hebben vorige maand al eens een 
stadspel gespeeld maar we waren met 3 ketten, deze keer 
willen we er meer!! 
 
14/03 Geen chiro door eetfeest. Voor de mensen die nog niet 
hebben besteld, dat kan online via onze site  
 
21/03 Waterspelletjes (als het goed weer is)  
 
28/03 Interactieve Quiz  
 
Hopelijk wordt maart een maand met meer ketten als 
februari. 



- A  S  P  I  -
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