
 
Beste ouders en ketten 

 

2022 staat voor de deur, maar eerst nog een maandje Chiro. Het wordt een speciale maand, 

want Sinterklaas en de kerstman worden bij ons uitgenodigd. Op 5 december komt de Sint 

op bezoek om te zien of alle ketten wel goed luisteren naar de leiding, misschien brengt hij 

ook wat snoep mee…  Ook wordt er een kerstfeestje georganiseerd 17 december. De brief 

hiervoor heeft u normaal gezien in uw mailbox zien verschijnen, verdere uitleg staat daar 

dus in. Ook is er een enquête doorgestuurd geweest over een mogelijke verandering van 

uren in de winter in de maanden januari en februari (door de koude en het licht).  

 

De laatste zondag van december is er geen Chiro, omdat de kerstvakantie dan start. Er zijn 

een paar nieuwe maatregelen i.v.m. corona, maar voor de Chiro zijn er niet echt 

veranderingen. We letten meer op hygiëne en vragen dan ook dat ketten die risicocontacten 

hebben gehad niet naar de Chiro komen.   

 

Voor de rest wensen wij jullie alvast fijne feesten en een gelukkig nieuwjaar! 

Veel liefde en warmte van de leiding ploeg.  



Dag lieve sloebers, het is alweer een nieuwe chiro-
maand. Niet zomaar een maand, want het is de 

periode van de sint en de kerstman!!! Hopelijk zijn jullie dit jaar dus allemaal 
braaf geweest, want ook op de Chiro zal de Sint passeren. Nu de winter stilaan 
eraan zit te komen, mogen we ook hopen op sneeuwpret!!! Het belooft dus weer 
een fantastisch leuke maand te worden!!!


• 5 december: vandaag zal de sint ons hopelijk vereren met zijn 
aanwezigheid op de chiro. Zeker komen is dus de boodschap!


• 12 december: We gaan een groot ladderspel spelen. Daarbij moeten jullie 
tegen elkaar opdrachtjes uitvoeren. Wie o wie zal op het einde van de 
zondag bovenaan staan??? 


• 17 december: op deze vrijdag vieren we Kerstmis op de chiro.  Het 
kerstfeestje zal doorgaan van 18u. tot 20u.30. De ketten krijgen 
avondeten op de chiro, waarvoor ze 5 euro dienen mee te nemen. Ook 
vragen we jullie allemaal een cadeautje (ongeveer ter waarde van 5 eur) 
mee te nemen. Er volgt nog een brief met meer informatie inzake het kerstfeestje!


• 19 december: deze zondag zit boordevol sportiviteit, het zijn namelijk de Chirolympische 
Spelen. We gaan verschillende sporten spelen, maar aangepast in Chiro-stijl!!!


• 26 december: aangezien de kerstvakantie van start is gegaan, is het vandaag helaas geen 
chiro. 


- Vergeet jullie euro en uniform elke zondag niet!

- Aangezien het wat kouder wordt, raden we jullie aan je steeds warm aan te kleden. 

- Indien jullie nog vragen hebben, zijn wij beschikbaar per gsm:


Arno: 0495727127

Senne: 0477704359




Dag allerliefste tinteltjes,
We zitten al weer in de maand december, deze maand zit vol met feestvreugde! En
natuurlijk zijn er dan ook heel wat speciale dingen te doen op de Chiro, want wij willen geen
enkel feestje missen.

Op zondag 5 december, komt de Sint; Zijn jullie flink
geweest of moet de Sint eerst nog een klapke met
jullie doen. Kom het ontdekken op de Chiro!

Op zondag 12 december,

Op vrijdag 17/12 is er ons befaamde
kerstfeestje, hiervoor neem je een paar
dingen mee: 5 euro voor het eten en
drinken dat we voor jullie voorzien, een
cadeautje van 5 euro en je goed humeur!
Je mag zelf kiezen wat je aandoet je
Chiro uniform of andere mooie kleren.
Wij eten op deze dag samen met jullie
en spelen spelletjes.

En dan hebben we de laatste zondag van deze maand
waarop er Chiro is: 19 december,
spelen we het grote nieuwjaarsovergangspel. Wat
weten jullie nog van dit jaar, wat verwachten jullie van
het volgende, ….



Wij kijken al enorm hard uit naar deze feestmaand. En naar het volgende jaar want dan
mogen we met jullie op kamp!
Groetjes,
Eva, Tibbe en Hannah(0497859701)



Hoow Howw Hooooow Speelclub Jongens!!! WELKOM IN DECEMBER.

Op zondag 5/12: 이번 일요일 산타가 당신을 망치러 올
것입니다. 그러나 당신이 좋은 상태를 유지하고 이
문장을 번역할 수 있는 경우에만!!!

Op zondag 12/12 gaan we de maand beginnen met toffe spelletjes en een fantastische
ruiltocht te doen, met als doel om daarna goed te smullen daarna!!

Op vrijdag 17/12 is het kerstfeestje, informatie daarover volgt nog!! Maar jullie moeten een
cadeau kopen ter waarde van 5€ voor een andere speelclub jongen. Wie wat krijgt wordt
bepaald met een leuk spelletje!

zondag 19/12 jammer genoeg is dit al de laatste zondag van de maand. Dit is waarom we
er een nog leukere zondag van gaan maken met het zo veel verwachtte SQUID GAME
spelen. hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig en gemotiveerd om aan de 6 spelletjes te
“overleven”!!!

Op zondag 26/12 is er helaas geen chiro, maar kunnen jullie genieten van de
kerstvakantie en bijna nieuwjaar woehoeee!

Hopelijk zijn jullie er allemaal deze maand, het wordt heel tof en zelfs super tof als we voltallig zijn

TOT SNEL!!!

Finn: +32473499408
Sacha: +32478991290

(TIP: google translate)



Heyyy allerliefste speelclubmeisjessss. Na 2 maanden terug chiro hopen we dat jullie er veel 
van hebben kunnen genieten. De komende maand heeft alleszins heel wat leuke activiteiten 
voor jullie in petto. Zoals jullie allemaal hoogstwaarschijnlijk wel weten is de Sint intussen al 
aangekomen en staat de kerstman ongeduldig te wachten om jullie cadeautjes af te geven.  
 
 
 
Zondag 5 december verwachten hoogstaand bezoek. Jaja, jullie hebben het 
waarschijnlijk al geraden. De Sint komt naar Chiro Ganshoren! Hopelijk 
zijn jullie allemaal heel braaf geweest dit jaar, anders zou het best wel 
kunnen dat jullie in de zak terecht zullen komen. Wij hebben er 
alleszins vertrouwen in dat jullie zich allemaal als engeltjes hebben 
gedragen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Zondag 12 december gaan we jullie creativiteit op de proef stellen en zien wat voor moois 
jullie kunnen maken uit klei. Daarnaast gaan we ook ein-de-lijk ons lokaal omtoveren tot een 
gezellige plaats. Als jullie thuis wat overbodige decoratie-items hebben liggen mogen jullie 
die dus zeker meenemen. Denk bijvoorbeeld aan lichtjes, posters, slingers,… 
 
 

 
Vrijdag 17 december is het zover, het 
kerstfeestje! Hierover kunnen jullie meer 
informatie vinden in de desbetreffende 
brief. Vergeet vooral niet een cadeautje te 
kopen met een waarde van ongeveer 5 euro 
voor de Secret Santa!  
 
 
 
 

 

 
19 december: Met veel pijn in mijn hart heb ik slecht nieuws om met jullie te 
delen. De kerstman heeft ons gecontacteerd om te laten 
weten dat al zijn cadeautjes gestolen zijn geweest! 
Maar geen reden tot paniek want hij heeft gelukkig 
toch een aantal aanwijzingen gevonden over wie de 
dader zou kunnen zijn. Zo vertelde hij ons dat hij 
bijvoorbeeld een paar vieze groene haartjes en heel 



grote voetafdrukken heeft gevonden. Hij vroeg ten slotte aan ons of jullie het zouden zien 
zitten om hem te helpen bij het oplossen van deze verschrikkelijke misdaad. Zien jullie dat 
zitten? Vergeet zeker jullie vergrootglas niet!  
 
 
Zondag 26 december is er geen chiro. Zoals jullie wel weten is het dan kerstvakantie en 
zitten we dan allemaal bij onze familie of vrienden feest te vieren!  



Hellooooo Rakkertjes,

We zijn aan het einde gekomen van 2021, dat betekent een maand vol cadeaus 😎. Daar
kijken we zeker naar uit om goed te eten en te feesten.

5/12: rara rara rara vandaag komt een oude man langs die een witte baard
heeft, een staf, een mijter en hij komt speciaal uit Spanje (tip: het is niet de
kerstman).

12/12: Het is tijd om is iets te doen in onze mooie hoofdstad. Neem zeker jullie
MIVB pasje mee als jullie dat niet hebben geen probleem. Hoe meer we zijn hoe leuker.

17/12: Vandaag is het kerstfeestje op de chiro. We gaan dan allemaal samen eten op de
chiro. Iedereen koopt een cadeau van maximum 5 euro en dan gaan wij ze verdelen door
een loting zodat iedereen een cadeau heeft.

19/12: Omdat het de laatste zondag is van het jaar en wij binnenkort examens gaan, hebben
gaan we vandaag iets speciaals doen namelijk we gaan naar het trampolinepark. Neem
allemaal 5 euro mee en jullie MIVB abonnement.

26/12: Vandaag is het geen chiro omdat jullie veel te veel hebben gegeten met kerst. Grapje
fijne kerst rakkers.

PS: Jullie mogen ons ook altijd een cadeautje kopen of een leuk kaartje maken voor jullie
leiding.
Groetjes

Onze gsm nummers:

Robîn : 0485724031 Nathan: 0493733766





Heyyy liefste kwiks 
 
 
 
 
 
Na 2 maanden geweldige zondagen, zijn we helemaal klaar voor de laatste maand van het 
jaar. Wij zijn superblij dat jullie allemaal zo vaak met iedereen naar de chiro komen! 
Daarom hebben we deze maand weer superleuke zondagen voorbereid 
dus wees aanwezig!!! 
 
 
Jullie weten toch wie er vandaag jarig is? Op 5 december komt de enige 
echte sinterklaas langs! Hopelijk zijn jullie braaf geweest want anders 
gaan we nog eens met de jongens spelen ;) 
 

 
 
 
12 december gaan we reizen door de tijd! We gaan met de teletijdmachine 
naar verschillende periodes en hier telkens een spel spelen. Maar jullie 
moeten natuurlijk wel zorgen dat jullie terug geraken…  
 
 
 
 

 
Vrijdag 17 december is ons kerstfeestje!!! We gaan dan allemaal samen 
eten en cadeautjes uitwisselen. Schrijf het in jullie agenda want het is echt 
supergezellig om samen rond een vuurtje te zitten met marshmallows en 
een drankje!! Maar we zullen jullie later meer uitleg geven hierover. 
 

 
 
Omdat het bijna winter is (dus ook koud) en omdat we een beetje moeten 
bekomen van kerstfeestje, gaan we op 19 december gezellig een filmpje 
kijken en wat kerstversiering maken!! Als het sneeuwt doen we natuurlijk 
ook een groot sneeuwballengevecht!! 
 
 
 

 
De laatste zondag, 26 december is het jammer genoeg geen chiro L omdat het 
kerstvakantie is!!! Wij wensen jullie een keitoffe kerst met jullie familie, lekker 
eten en veel cadeautjes!!  
 
Vergeet jullie uniform en €1 niet!!! 
 
Veeeeel kusjes en knuffels van Anais en Mila xoxo 
 
 



Tater Toppers december 

5/12: Het is weer de tijd van het jaar dat de Sint onze Chiro bezoekt. Zorg maar dat jullie flink zijn, 

anders mogen jullie mee in de zak.  

 

12/12: We gaan een quiz spelen, waarbij we bepaalde opdrachten in het bos ook moeten voltooien.  

17/12: Het is kerstfeestje op een vrijdag. Jullie moeten elk een cadeau meenemen voor iemand 

anders van de groep, zodat iedereen een cadeau krijgt. We gaan een spelletje spelen wie de welke 

krijgt.  

19/12: Zondag hebben we weer Chiro. Dit is nog een kleine verassing, want het spel kan enekl 

gespeeld worden als het weer OK is.  

26/12: GEEN CHIRO 

TOT ZOOO!!!!!!!!!  

MATTHIAS, PABLO EN KILLIAN 



 

Winter is coming... 

 

5/12  

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want vandaag komt 

de Sint naar de chiro. Neem zeker een wortel mee voor Slecht 

Weer Vandaag.  

12/ 12 

Vandaag gaan we wafels bakken om geld in te zamelen voor 

toekomstige leuke activiteiten. kook en verkoop skill zijn van 

cruciaal belang. Hoe veel meer wafels verkocht bij toffer de 

komende zondagen kunnen zijn. 

 

17/ 12 

Vandaag is het kerstfeest. We gaan kerstmis vieren op de chiro 

HOHOHO! De kerstman is op pensioen en heeft gevraagd dat 

iedereen voor elkaar een cadeautje meebrengt van ongeveer 5 

euro. De elfen hebben ook expliciet gevraagd dat de cadeaus 

echt 5 euro waard moeten zijn! Dit betekent dat jullie niet 

mogen afkomen met cadeaus die veel meer of veel minder waard 

zijn dan 5 euro.  Wees creatief er zijn echt veel 

mogelijkheden. We gaan ook lekker eten en lekker gezellig 

zitten aan een vuurtje. De magie van kerstmis wordt samen 

gevierd met iedereen. Dus kom allemaal HOHOHO !!! 

 

19/ 12 

Breng allemaal jullie abonnement mee want vandaag gaan we 

naar de stad om de kerstmarkt te bezoeken. Breng allemaal 6 

euro mee want we gaan ook nog lekker in brussel schaatsen. 

26/ 12 

Vandaag is er geen chiro. Oh no oh no oh nonono. Omdat de 

leiding druk aan het studeren is voor de examens. Brand een 

kaarsje en bid elke dag zodat wij goede punten behalen. We 

zien elkaar snel weer terug XXX 

 



Yuuww kerelsss,

De examens staan voor de deur, dus weten wij dat jullie de chiro 2keer zo hard nodig
hebben!! Wij verwachten dat jullie allemaal nog eens afkomen want afgelopen maand zijn
jullie allemaal veel te weinig afgekomen, geen smoesjes meer!

5/12: sinterklaas komt langs vandaag, kom zeker af en mss beland je wel in de zak van de
roetpieten

12/12: De slimste mens ter wereld, studeer al wat vroeger voor de examens en dan kan dat
van pas komen voor de quizzz!!

17/12: kerstfeestje :)

19/12: cospel, neem allemaal kleren mee die vuil mogen worden

(21/12: aspirine, jullie zijn altijd welkom!)

26/12: geen chiro :/

veel succes met de examens!!



Tater december 2021 
 
Beste tiptiens, wij wensen jullie veel geluk met jullie examens deze maand! 
We verwachten jullie wel elke zondag want wij zullen voor de nodige afleiding 
zorgenJ (jullie mogen natuurlijk later komen als jullie nog willen studeren) 
 
 
5/12: Vandaag komt de sint en erna gaan we bij mooi weer naar het laerbeekbos 
om jullie oriëntatie op proef te stellen. 
 
12/12: Voor deze zondag hebben we een gek spel bedacht dat speciaal op maat is 
gemaakt voor jullie, be ready to be the mainbitch ! Zeker iedereen komen zodat 
het spel goed gespeeld kan worden 
 
17/12: KERSTFEESTJE, hiervoor gaan we een secret santa organiseren waarbij 
iedereen verwend wordt, iets lekkers eten en drinken en erna gezellig aan het 
vuur zitten ! 
 
19/12: Vandaag is een groot cospel met de kerels !!! Laat zien dat jullie het sterke 
geslecht zijn en doe kleren aan die vuil mogen worden… 
 
   (dinsdag 21/12: ASPIRINE, zeker komen en invite al jullie friends ) 
 
26/12: Geen chiro want het is quality time met familie. 
 



 
 
 
 
 
Dag poepkes 
 
 
5/12: Klaar voor het grote 
sinterklaasspel? Wij ook! 
Kom! 
 

12/12: Vandaag spelen we 
het grote soaspel, we 
battelen om de zo dodelijk 
mogelijke soa te bekomen. 
(soa= super onvriendelijke 
aandoening) 
 

 
17/12: whoop whoop, vandaag is het 
kerstfeestjeee jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej. 
Neem allemaal een cadeautje mee van 
minstens €5, als je je groep superleuk vindt, 
mag het altijd duurder zijn. Wie niks meepakt, 
krijgt ook niks :((( 
 
19/12: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
maken. 
 
 

26/12:  geen chiro sorry kerstvakantie 
 

Vergeet uw €1 niet! 
 
 
Groetjes 
Jullie toffe leiding 
(Marie: 0471458886//Oscar: 0475400049//Jasmine: 0471457613) 
 
 


