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Nieuwsbrief Tater Chiro Ganshoren 
 

Weer eentje voor op de frigo !  
 

Beste superketten en toffe ouders,  
We hadden een heel fijn kamp. We hadden de eerste 7 dagen heel veel zon. De laatste dagen was 
het bewolkt en regenachtig maar het viel heel goed mee. We zijn heel blij dat het kamp goed is 
verlopen.  
Ons land werd twee weken geleden geteisterd door hevige wateroverlast, en dat had ook impact op 
ons kampterrein. Zo bleef het terrein doorheen het kamp vochtig en modderig op bepaalde plaatsen. 
Sommige kleren, valiezen, matrassen en zelfs slaapzakken zijn dus vuil. Sorry hiervoor. De 
gevoelstemperatuur was gelukkig wel warm. 
Ook een dikke merci aan de keukenploeg die zorgde voor lekker eten en hulp bij alle 
hygiënemaatregelen.  
Merci voor den ambiance en het vertrouwen. 
De 23 mensen van de leidingsploeg !  

 
Chiro in het najaar 2021 :  
Ziehier de belangrijkste data voor het najaar*. Een Chirozondag is van 14u30 tot 18u30.  
 

Zondag 26 september Startdag op de Chiro  Overgang naar je nieuwe groep 

Zondag 3 oktober Chiro, Vriendjesdag  Breng een vriendje mee naar de Chiro ! 

Zondag 10 oktober Chiro  

Zondag 17 oktober Chiro   

Vrijdag 22 oktober +12 weekend  

Zaterdag 23 oktober  +12 weekend   

Zondag 24 oktober  +12 weekend  
Gewoon Chiro voor -12 

 

Zondag 31 oktober  Geen Chiro De leidingsploeg gaat op weekend  

Zondag 7 november Chiro  Herfstvakantie maar toch Chiro !  

Zondag 14 november  Chiro   

Zondag 21 november  Chiro   

Zondag 28 november Chiro   

Zondag 5 december  Chiro  De Sint komt  

Zondag 12 december Chiro Keti en Aspi hebben Chiro van 16u tot 18u30 
omwille van hun examens 

Vrijdag 17 december Kerstfeestje  Ouders en oud-leiding , welkom aan het 
kerstvuur! 

Zondag 19 december Geen Chiro Kerstvakantie 

Zondag 26 december Geen Chiro Kerstvakantie 

 

Andere belangrijke data op een rijtje!  
- 12 en 13 maart 2022 : ons jaarlijks eetfestijn  
- 25 – 27 maart 2022 : -12 weekend 
- 18 juli tot 28 juli 2022 : Kamp met bezoekdag voor de ouders en oud-leiding 

 

 
 
EXTRA NEWS EDITIE TATER                 Juli 2021 



 
Nieuw en nieuwtjes bij Chiro Ganshoren :  

• Geen barbecue op de startdag van 26 september  
Omwille van Corona : helaas geen uitgebreide barbecue op de startdag van 26 september !!! We zullen wel 
een drankje aanbieden en misschien wat meer. Meer info volgt.  

 

• De Vriendjesdag op zondag 3 oktober  
Het is zoals gewoonlijk een buitengewone Chirozondag met dit verschil dat we aan alle ketten vragen om 
een vriendje mee te brengen dat graag de Chiro wil leren kennen. 
Waarom doen we een vriendjesdag ? We willen terug een grotere Chiro worden. We hebben als doel om  
met 100 ketten op kamp te gaan. Uiteraard willen we als Chiro zoveel mogelijk kinderen bereiken. We zijn 
goed bezig hoor en zijn hier best trots op. Dit jaar waren er 90 ketten mee op kamp en 23 leiding. Breng 
zeker je vriendjes mee !!! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. 

 

• Volgend jaar is Chiro Ganshoren 77 jaar oud !!!  
Jawel. Dat vieren we zeker. We wilden graag een groot feest organiseren voor 75 jaar Chiro Ganshoren 
maar omwille van Corona hebben we het feest 2 jaar moeten uitstellen. Meer info hierover volgend jaar. 
De nieuwe pull staat ook in het thema van ons 75-jarig bestaan. Zie hieronder mocht je nog een pull willen 
bestellen.  
 

• Lidgeld 2020–21 betalen uiterlijk tegen 15 oktober   
Het lidgeld bedraagt 45 euro.  
Met dit geld betalen we de verzekering, de inschrijving bij Chiro nationaal, het spelmateriaal en de kosten 
voor de Tater. Bedankt om het lidgeld te storten 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. Iedereen is welkom op de Chiro! Indien nodig, spreek er de 
groepsleiding of VB’s over aan.  

  

• Wil je nog een gloednieuwe pull kopen van Chiro Ganshoren ?  
Dit kan zeker. Alle maten zijn nog beschikbaar. Je stuurt een mailtje naar leider Stan 
(stan.gneo@gmail.com) en stort 30 euro op het rekeningnummer BE42 7340 1067 4554 (KBC) met 
mededeling van de naam van de ket en de gewenste maat. 
Je krijgt je pull dan bij de start van het nieuwe chirojaar.  
 

• Nele en Sepp worden de nieuwe volwassen begeleiders (VB) van Chiro Ganshoren 
Benne had gezegd dat hij zijn engagement voor 4 jaar ging opnemen. Die 4 jaar komen tot een einde na dit 
kamp. We zijn hem uiteraard enorm dankbaar voor al zijn tijd, moeite en energie waarmee hij steeds 
kwam opdagen. Ook achter de schermen stond Benne nooit stil.  Merci voor alles, Benne, de Chiro zal je 
missen! 
Sepp blijft onze VB, en zal dus een nieuwe ‘collega’ erbij krijgen. Zo wordt Nele onze nieuwe VB. Nele was 
drie dagen mee op kamp, als een soort voorproefje. Zij is de mama van Mylo (sloebers) en Maya 
(speelclubmeisjes) en wil samen met Sepp de leiding ondersteunen achter de schermen en contactpersoon 
zijn voor de ouders. Merci Nele.  
De nummers van de VB’s:   
Nele : 0473/65.82.05    &     Sepp : 0472/75.58.89 

 

• Wat vind je ervan ? Graag feedback !  
Als je iets heel goed, minder goed of helemaal niet goed vindt, horen we het graag. We leren hieruit en 
gaan ermee aan de slag. Aarzel dus niet om de groepsleiding te contacteren.   
 

Groepsleider : Arno – 0495/72.71.27 - hoofdleiding@chiroganshoren.be 
Meer info : www.chiroganshoren.be – tater via mail en op website – Facebook 
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