


Beste	Ouders	en	Ke,en,		

Deze	maand	schrijven	de	VB’s	eens	het	voorwoord.	Veel	leidingsmensen,	waaronder	de	groepsleiding,	
beginnen	deze	dagen	aan	hun	blok.		

Leiding,	veel	succes	met	jullie	blok	en	examens	!		

Beginnen	met	een	dankjewel	:		
• Eens	beginnen	met	de	leiding.	Het	is	een	heel	zwaar	jaar	voor	jullie.	Voor	de	meeste	studenten	

geen	enkele	les	mogen	bijwonen	op	de	campus.	Geen	feestjes	met	vrienden	en	familie.	En	toch	
staan	jullie	er	elke	zondag	opnieuw	om	in	moeilijke	omstandigheden	Chiro	te	geven.	Het	was	
moeilijk	om	bij	momenten	minder	ke,en	te	hebben	elke	zondag	omwille	van	de	keuze	voor	1	
acKviteit	per	week.	Proficiat	dat	jullie	doorgaan	en	volhouden	!	Wij,	Sepp	en	Benne,	kregen	veel	
complimenten	in	die	zin	van	vele	ouders	!	Proficiat.		

• Dankjewel	ook	aan	alle	ke,en	om	voor	chiro	te	blijven	kiezen,	hoe	moeilijk	het	soms	is	met	
Corona.	De	leiding	hoopt	dat	jullie	allemaal	meegaan	op	kamp.		

• Dankjewel	aan	de	ouders	om	Chiro	Ganshoren	te	blijven	steunen	en	ondersteunen.		

Er	gebeurden	toffe	dingen	in	de	Chiro	in	april	:		
• De	kampdag	van	zondag	25	april	was	een	groot	succes	en	een	mooi	alternaKef	voor	het	-12	

weekend	dat	niet	mocht	doorgaan	omwille	van	Corona.		
• Het	takeaway-eeUesKjn	in	maart	is	ook	in	de	smaak	gevallen	bij	heel	wat	gezinnen.	Dank	voor	

jullie	steun.	Dank	ook	aan	Annelise	(mama	van	Zhe	en	Bo)	en	Daan	(papa	van	Lola	en	Astrid)	om	
de	leiding	hierbij	te	helpen.		

• De	leidingsdagen	in	plaats	van	het	leidingsweekend	van	april	waren	een	fijn	moment	om	het	
kamp	voor	te	bereiden.	Fien	organiseerde	ook	De	Mol	voor	Chiro	Ganshoren	in	bubbels	van	4.		

In	mei	staat	er	ook	nog	het	volgende	op	de	agenda	in	de	chiro:		
• Ook	het	+12	weekend	mag	helaas	niet	doorgaan.	Op	zondag	9	mei	is	er	als	alternaKef	een	

dagacKviteit	voor	alle	afdelingen	van	+12.	Dag	aan	zee,	pretpark,	fietstocht,	ardennen…	Kijk	maar	
in	jullie	arKkel.		

• Zondag	16	mei	is	het	al	de	laatste	zondag.	Omwille	van	Corona	zijn	de	examens	meer	gespreid	op	
universiteiten	en	hoge	scholen	en	wordt	er	vroeger	begonnen.	Jammer.	Maar	ook	fijn	dat	er	zo	
veel	goede	studenten	zijn	binnen	de	leiding.	Ook	deze	zondag	mogen	we	geen	feestelijke	afsluiter	
van	het	chirojaar	houden	met	de	ouders	erbij.	

Heel	belangrijk	:	Ga	je	mee	op	kamp	?	Jaaaaa….		
• De	inschrijvingen	voor	het	kamp	lopen	van	dinsdag	4	mei	tot	en	met	dinsdag	11	mei.	We	moeten	

het	aantal	inschrijvingen	kennen	om	de	Corona-bubbels	goed	te	organiseren	alsook	de	indeling	
van	het	kampterrein.	Meer	info	volgt.		

• Bij	de	inschrijving	zal	iedereen	aan	verkorte	prijs	de	nieuwste	chiropull	komen	kopen	voor	77	jaar	
Chiro	Ganshoren.		

Nog	één	ding:	we	zi,en	met	een	gebrek	aan	frigo’s	voor	kamp,	dus	vragen	we	jullie	bij	deze	om	zeker	niet	
te	aarzelen	indien	je	een	frigo	hebt,	die	je	niet	meer	gebruikt	uiteraard,	om	deze	te	komen	afze,en	op	de	
Chiro.	Geef	maar	een	seintje	mocht	dat	het	geval	zijn!	Alvast	bedankt!	

Merci	aan	iedereen	voor	jullie	inzet	en	enthousiasme	!		

Ouders	en	Ke,en,	tot	snel	aan	de	poort,	Sepp	en	Benne.		
	



PS	:	Als	er	iets	is	aarzel	niet	om	de	leiding	en	de	groepsleiding	te	contacteren.		
Ons,	Sepp	(0472/75.58.89)	en	Benne	(0474/48.48.42),	mag	je	ook	steeds	contacteren	met	vragen.	





  
 
 
 
 
 

Dag liefste tinteltjes, 
We zijn al aan de laatste maand van ons chiro-jaar  We 
hebben samen al heeel veeel plezier gehad maar in mei gaan 
we er nog eens helemaal in vliegen! 
 
Op 2 mei gaan we een keicool ballonnenspel spelen! 
 
Zondag 9 mei wordt het supermooi weer, en wat doen we 
als het goed weer is? Natuurlijk, waterspelletjes spelen en 
ijsjes eten!! We gaan niet zomaar wat waterballonnen 
gooien maar we gaan er iets keicool van maken dus allemaal 
komen!!! 
 
16 mei is het de laatste zondag . Maaaar daarom gaan we 
het een speciale zondag maken!! Vandaag gaan we een 
battle doen met allemaal andere chiro’s uit Brussel. Hoe cool 
is dat?! Wij hopen dat jullie allemaal komen zodat we het 
jaar goed kunnen afsluiten!! 
 
Binnenkort kunnen jullie mama’s en papa’s jullie inschrijven 
voor kamp (vanaf 4 mei)! Wij hopen dat jullie allemaal 
meekomen natuurlijk!! Als jullie nog vraagjes hebben mogen 
jullie dat altijd vragen aan ons of ons bellen, maar er komt 
natuurlijk nog informatie! 
 
Vergeet jullie 1 euro en uniform niet! 
 
Veeeeel kusjes en knuffels van Tyra en Mila 
 



yooow sloebers, 
 
 
We komen steeds dichter bij het kamp en kunnen niet wachten om met jullie op kamp te 
vertrekken!! 
 
 
9 mei:                                                     
Vandaag wordt het heel goed weer. 
Dus gaan we leuke waterspelletjes spelen! 
 
 
16 mei: 
 
Vandaag gaan we een leuke wandeltocht doen ter voorbereiding voor de trektocht op kamp. 
Doe dus maar zeker stevige stapschoenen aan, want wij hebben er nu al zin in !! 
 
 
 
Groetjes, 
 
Mathias en Anais :) 



Heeeey speelclubmeisjes!!

Het Chirojaar zit er alweer bijna op, maar we gaan er nog een paar suuuuuuperleuke

zondagen van maken!

2 mei: Wist je dat mollen 36 kilo regenwormen eten

per jaar? En dat ze 12 vingers hebben? Daarmee

kunnen ze wel 15 kilo aarde verplaatsen op een uur

tijd! Hebben jullie het al door? Vandaag spelen we…
WIE IS DE MOL? We gaan de hele dag kleine

opdrachtjes doen, en telkens is er iemand met een

geheime missie… Het is helemaal niet erg als je nog

nooit De Mol hebt gekeken op tv, er is geen

voorbereiding nodig! Het belooft een grappige, maar

misschien ook een beetje een verwarrende dag te

worden!

9 mei: Jullie kennen onze Chiro ondertussen vanbinnen en vanbuiten,

maar vandaag gaan we dat eens testen met de

supermoeilijke-next-level-detail-speurneus-sherlock-zoektocht!! Neem

jullie vergrootglas en bril maar mee, je gaat ze nodig hebben!

16 mei: Vandaag is het de Grote Chirobattle! Alle Chiro’s van Brussel strijden tegen elkaar

voor de overwinning! Wat we gaan moeten doen is voorlopig nog geheim - zelfs de leiding

weet het niet - we weten alleen dat we het vanop onze eigen Chiro doen. Chiro Ganshoren

heeft jullie nodig om te winnen!!

Knuffel!

Hannah &

Sien

0497859701

0498637590

💛💛💛💛



Hey speelclubjongens!! 
 
Hopelijk vonden jullie kampdag fijn en heeft het jullie een mooi en leuk 
vooruitzicht gegeven naar het echte kamp, we hopen jullie er natuurlijk 
allemaal bij te hebben op het superleuke kamp <3  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wij hebben er alvast heel veel zin in en we hopen jullie ook! 
Veel kusjes en knuffels op een veilige manier xoxo 
Marie & Killian 

2 mei: 
Vandaag 

spelen we 1 
tegen allen! 

9 mei: Vandaag is de 
voorlaatste chiro zondag! 
Omdat we het casino spel 
nog niet hebben kunnen 

spelen gaan we dat 
vandaag doen! 

16 mei: De allerlaatste 
chiro zondag van het 

hele jaar!! Deze zondag 
moet mooi afgesloten 

worden!  



Hey Hoi Liefste Kwikssss, 
 
De laatste maand van dit Chiro-jaar is aangebroken, maar geen treur want er staan nog 3 
mega super coole zondagen op jullie te wachten. Daarna zien we elkaar pas na 2 maanden 
terug om op kamp te vertrekken. 
 
 
De eerste zondag van de maand is er eentje waarvan jullie niet proper thuis zullen komen 
(sorry ouders). Doe dus geen mooie kleertjes aan, en neem eventueel wat reserve 
kledingstukken mee. De rest blijft een verassing dus meer verklappen we niet. ;-)  
 
 
 

 
 

 
 
 
Zondag 9 mei zal zich niet, zoals gewoonlijks, op de Chiro afspelen. We spelen namelijk een 
keileuk stadsspel. Laat jullie hersencelletjes vooral niet thuis liggen want ze zullen van groot 
belang zijn! Neem eventueel ook wat zonnecrème mee, we kunnen nog niet zeker weten 
wat voor weer het zal zijn maar de zon begint er toch al stilletjes aan door te komen.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
De laatste zondag van het jaar is het “Battle Gewest”, deze zal vanwege de covid19-
matregelen niet verlopen zoals gewoonlijks maar vindt simpelweg bij onze Chiro lokalen 
plaats. Als ik jullie één tip kan geven: veel energie zal vast en zeker van pas komen. Vergeet 
dus vooral jullie boterhammetjes niet op te eten.  
 



2 mei bruine
zeep spel

9 mei groot
Brussel spel

16 mei laatste chiro
zondag verrassing



Dag lieve tippers!!!
 

Het is jammer genoeg de laatste maand van het jaar ☹. Maar… dat
betekend ook dat het kamp eraan komt! En dat wordt een
feeeestjeeeeeee 😊WEEUHEEEUUWW!! 

 
2 mei: gaan we iets super leuk knutselen als aandenken van het

jaar + gezelschapsspelletjes dag: een pot vol leuke
gezelschapspelen en Chiro spelen!!! 

 
9 mei: normaal was het +12 weekend, maar niet getreurd want we
gaan iets anders super tof doen. Wat we gaan doen wordt 2 mei

meegedeeld, maar hou alle sinds de hele zondag vrij! 
 

16 mei: hopelijk is het goed weer want we gaan waterspelletjes
spelen!!! En heeel misschien ook de scouts aanvallen, maar dat moet
een geheim blijven dus niks zeggen 😉 het is ook de laatste chiro

zondag ☹
 
 

Dit was het dan voor de maand mei, de volgende tater is de leukste
tater van het jaar, namelijk de kamptater!!!! Dikke kusjes jullie

leiding xxxx
 

Fien Lina



Dag toppers, het is jammer genoeg de laatste Chiro-maand voor het kamp in juli :/

Allemaal komen is dus de boodschap!! 


ZONDAG 2 MEI: jacht-seizoen spel in het Elisabeth park. 




ZONDAG 9 MEI: dit weekend zou het in een wereld zonder corona plus12 
weekend zijn, maar zoals jullie weten mag dat momenteel niet. We zijn 
daarom aan het kijken naar alternatieven, en kunnen jullie alvast laten 
weten dat het geen normale zondag zal zijn. Meer info zal nog gedeeld 
worden. 


ZONDAG 16 MEI: de laatste chiro-zondag: battle van het gewest tussen 
de verschillende chiro’s. We blijven wel bij onze lokalen, en komen dus niet 
in fysiek contact met andere chiro-groepen. Digitaal zal dat wel het geval 
zijn.



Jowww Kerels:  
Een nieuwe maand staat voor veel nieuwe nice spelletjes! Dit is de laatste maand dat we 
chiro geven voor kamp. Maar het gaat zoals altijd weer supernice worden ;)).  
 
 
2 mei: Deze zondag spelen we het molspel, we contacteren de mol op voorhand met de 
nodige info! Allemaal zeker komen! 
 
9 mei: Afspraak om 9u aan het station van Jette. Deze zondag staat in als vervanging voor 
+12-weekend. Daarmee doen we een hele dag een activiteit. Wat we gaan doen blijft nog 
een verrassing.  
 
16 mei: Chiro Nationaal heeft een spel voorbereid tegen verschillende andere chiro’s in 
Brussel. We gaan is tonen dat we de beste chiro van Brussel zijn! 
 
 
Hopelijk kunnen jullie allemaal komen en kunnen we nog een maandje knallen! 
Tot snel 
Oscar & Finn 
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