Beste ouders,
Maart is alweer begonnen en wij hebben er super veel zin in! Wat staat er allemaal
op de agenda deze maand?
19 en 20 maart is het eetfeest – take-away op de Chiro! We serveren lekkere sauzen
(bolognaise en veggie), pasta (ongekookt), 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 10
maart! Normaal gezien organiseren we elk jaar een eetfeest en met die winst kopen
we dan spelmateriaal aan voor het kamp etc. Daarom hopen we dat jullie met z’n
allen ons steunen!
Ook het -12 weekend staat deze maand voor de deur! Dit weekend zal doorgaan op
25-26-27 maart in jeugdverblijf ‘De Witte Hoeve’ in Scherpenheuvel-Zichem. Het is
de bedoeling dat de ouders hun kapoenen in piekfijn uniform afzetten op het
volgende adres: Vorststraat 130 3271 Scherpenheuvel-Zichem. Meer belangrijke
informatie vind je in de bijlage en de Tater. Je kan je ten laatste inschrijven op 20/03!
Aangezien we ook dichter en dichter bij het kamp komen, hebben we een paar
praktische zaken hierover mee te delen. Dit jaar is het wat anders, omdat er na meer
dan 4 jaar weer een bezoekdag wordt ingelast, waarbij de aankomst van sloetie
hoort. We hebben gezamenlijk besloten om de jongste groep (sloebers en tintels) 7
dagen kamp te geven. Voor diegenen die een bezoekdag nog nooit hebben
meegemaakt: dit is een dag waarop de ouders op bezoek komen op de kampplaats.
De ketten ruimen dan hun tentje mooi op en de leiding organiseert activiteiten en
voorziet eten voor de ouders. Er volgt natuurlijk nog meer praktische informatie met
oa uur waarop de ouders verwacht worden, adres,…
Even alles op een rijtje:
16/07: vertrek kerels en tiptiens met de fiets, aspi met hun leiding
18/07: vertrek alle groepen behalve sloetie
21/07: aankomst sloetie + bezoekdag
28/07: terugkeer alle ketten
Het kamp zal plaatsvinden aan de grens met Frankrijk: Rue de la Chavée, 5660
Couvin. Verdere informatie i.v.m. het kamp wordt later meegedeeld.

Hallo iedereen! Het is weer
zover, we gaan op weekend
met -12!! In deze brief
vinden jullie alle praktische
informatie in verband met het weekend.
• Waar?
We zullen logeren in het jeugdverblijf ‘De Witte Hoeve’, gelegen in ScherpenheuvelZichem.
Het exacte adres gaat als volgt: Vorststraat 130 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
We vragen aan de ouders om hun kapoenen in piekfijn uniform af te zetten op
bovenstaand adres.

• Wanneer?
Het weekend zal doorgaan van vrijdag 25/03 tot zondag 27/03.
Vrijdagavond spreken we met iedereen af om 19u. aan het jeugdverblijf. De
ketten krijgen daarna nog avondeten. Er is een kleine keukenploeg mee op
weekend.
Zondagmiddag is het weekend ten einde, om 11u.30 kunnen de ketten opgehaald
worden.

• Inschrijven
Om een idee te hebben van het aantal ketten die aanwezig zullen zijn,
vragen we aan de ouders om hun kinderen in te schrijven voor het
weekend. Dat kan op onze website, via deze link:
h#ps://chiroganshoren.be/inschrijvingen-12weekend/
Belangrijk: de inschrijvingen zullen gesloten
worden op 20 maart, dus gelieve de kinderen reeds
daarvoor in te schrijven.

• Thema
Het weekend staat deze keer in thema van het circus. Het circus is een plek waar ieders
talent naar boven kan komen, wat ook mooi van toepassing is op het chiro-gebeuren. In
Zichem is de lokale circusdirecteur immers op zoek naar circustalenten voor zijn
nieuwste show. Hij heeft de leiding reeds laten weten dat hij ons zal bezoeken op
weekend, dus bereid jullie alvast voor op een grote talentenjacht!

• Benodigdheden
Wat neem ik mee?
1. 40 euro (voor eten en verblijf)
2. Veldbed of luchtmatras
3. Slaapzak, kussen, dekentje, knuffel
4. Twee warme truien
5. Regenjas
6. Een lange broek
7. Twee T-shirts
8. Voldoende ondergoed voor 3 dagen
9. Voldoende kousen (gewone, blauwe of beige kousen)
10. Volledig chiro uniform
11. Pyjama
12. Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, washandje, handdoek, zeepje
13. Zakdoeken, haarrekkers en borstel voor de meisjes
14. Zaklamp met batterijen
15. Stevige waterdichte schoenen
16. Regenlaarzen (afhankelijk van het weer)
17. Eventuele medicatie (gelieve de leiding hiervan op de hoogte te brengen)
18. Verkleedkledij in het thema circus
Wat neem ik niet mee?
Waardevolle spullen en elektronica!

• Contact
Mochten jullie nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om de leiding te contacteren!
Gsm-nummers van de -12 leiding:
Tintels:
Hannah; 0497859701
Tibbe: 0479770711
Eva: 0493081466
Sloebers:
Senne: 0477704359
Arno: 0495727127
Speelclub meisjes:
Luna: 0472 66 19 73
Eva: 0493047539
Speelclub jongens:
Finn: 0473499408
Sasha: 0478 99 12 90
Kwiks;
Mila: 0470542656
Anais: 0476956390
Rakkers:
Nathan: 0493733766
Robin: 0485724031

Hopelijk allemaal tot dan, groetjes van de -12 leiding!

Dag allerliefste tintels,
MAART WORDT EEN FANTASTISCHE MAAND!!!!! Er staan namelijk twee
superleuke spelletjeszondagen een weekend vol Chiro en een take away eetfestijn
op het menu!

De eerste zondag is 5 maart, Op deze dag spelen we een grote balspellenspel!!!
Begin dus alvast Maar te oefenen op gooien, rollen, vangen, mikken, luisteren, zien,
en nog zo veel meer…

De tweede zondag ( 11/03)spelen we een wedstrijdje in de dierenwereld, jullie moeten
proberen om
jullie nieuwe soort zo sterk, slim, snel,… mogelijk te maken!

Op zaterdag en zondag 19-20/03 is het jaarlijkse eetfestijn gepland, door het beestje dat
we ondertussen allemaal wel kennen zal het een afhaaleetfestijn zijn spijtig genoeg. Kom
maar dag zeggen en laat ondertussen je mama of papa een spaghetti kopen ( twee vliegen in
een klap, lekker eten en jullie hebben jullie leiding nog een extra keertje gezien ;) )

En dan de klapper op de vuurpijl!!!!! Een kei leuk weekend! HET WEEKEND VRIJDAG25/03
(19h) TOT ZONDAG 27/03(11h30) ! Het thema van dit jaar is circus! Wij gaan hier dus een
suuuuupefijn weekend rond opbouwen met heel -12. Wij kijken hier al heel hard naar uit.
Moest het toch nog wat spannend zijn ( dat valt zeker te begrijpen) mag je Hannah altijd
bellen ( zowel jij als je mama of papa) en dan beantwoord zij al je vragen of zoeken we
samen een oplossing voor het probleem ( moest dat er zijn). (0497859701)
Veel liefs,
Jullie leiding,
Tibbe, Eva, Hannah

Dag lieve sloebers!! Er is alweer een maand voorbijgevlogen. Wees maar niet getreurd,
want de maand maart zal een maand worden boordevol plezier!!!
06/03:
Op deze dag zal er een speciale gast langskomen, namelijk de sloeberrups. Deze zal voor
een zeer leuke en plezierige zondag zorgen. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig:)
13/03:
Omdat jullie veel van videogames houden gaan we deze zondag een levensechte
videogame spelen. Op de chiro zullen jullie zien over welke game het zal gaan.
Spannennnddd!

20/03:
Omdat in dit weekend het eetfestijn zal doorgaan, zullen jullie jullie
kookkunsten mogen showen. We gaan namelijk koekjes bakken!!
Eetfestijn: Op 19/03 en 20/03 gaat ons eetfestijn door. Jullie
zullen op deze data supper lekker eten kunnen kopen op de chiro. Het is namelijk take
away omwille van corona. Meer info zal later nog volgen.
25/07-27/03: Eindelijk is het zover! Dit weekend gaan wij op -12 weekend. Jullie zullen nog
een brief ontvangen met meer info.
En hiermee eindigt deze maand. Tot zondag allemaal!!!

Contact:
Gsm Arno: 0495727127
Gsm Senne: 0477704359
We zijn ook steeds bereikbaar via Whatsapp!

Helllloooow liefste speelclub meisjesss, een nieuwe maand betekent weer een hele hoop
aan mega coole activiteiten! Nu dat het mooie weer terug in zicht is gaan we eindelijk weer
buiten kunnen spelen. Wij kijken er alvast naar uit ☺

Zondag 6 maart: We hebben gisteren zeer tragisch nieuws gekregen.
Marie-Jeanne, uit Ganshoren, werd levenloos teruggevonden in haar
appartement. Er werd een autopsie uitgevoerd en uit het onderzoek
bleek dat ze vergiftigd werd. De politie heeft geen enkel spoor kunnen
terugvinden van een mogelijke dader maar omdat jullie zo’n goed werk hadden
verricht bij de zoektocht naar wie de pakjes van de kerstman had gestolen hebben
ze opnieuw naar jullie hulp gevraagd. Zien jullie het zitten om een nieuwe misdaad
op te lossen?

Zondag 13 maart: Met de Olympische
Winterspelen net achter de rug vonden we het
een leuk idee om jullie eens op de proef te
stellen. Bereid jullie voor op een zeer actieve dag!

Zaterdag 19 en zondag 20 maart: Dit weekend vindt onze
Pastaway opnieuw plaats! We besloten dit jaar opnieuw een
take-away ter vervanging voor ons eetfeest te organiseren, dit
vanwege de Covid-19 maatregelen. We hopen dat jullie
massaal bestellen, zo steunen jullie de Chiro en kunnen jullie
genieten van onze overheerlijke saus.

Weekend van 25, 26 en 27 maart: Woohooo!! Het is eindelijk -12 weekend. Hierover volgt
later nog meer informatie.

Joooooo Speelclub Jongensss
Hopelijk gaat alles goed met jullie en is iedereen klaar voor weer een nieuwe superleuke
maand met toffe spellekes!

Op 6/03 gaan we een levend kaartspel spelen. Laat je fantasie maar eens werken
om te raden wat we hiermee bedoelen.
Op 13/03 moeten jullie allemaal jullie fiets meenemen naar de chiro! Want dan gaan
we jullie oriëntatie testen en eens kijken hoe goed jullie de omgeving rondom de
chiro kennen! Vergeet ook zeker geen helm mee te nemen, safety first!
Op 19 en 20/03 is het eetfestijn, jullie kunnen
allemaal jullie bestelling online maken en deze dan
dit weekend komen ophalen. Doordat het eetfestijn is
is het jammer genoeg wel geen chiro.

25,26 en 27/03 is het moment aangebroken waar we
allemaal lang naar hebben uitgekeken. Dit weekend is het -12 weekend en gaan we
dus samen een heel weekend doorbrengen. DIt is een hele leuke tijd om de
groepsband nog sterker te maken en bereid jullie ook al voor op kamp. Allemaal dus
zeker komen. Jullie ouders zullen hierover nog extra informatie krijgen via mail.

Tot zondag boysss

Heyyy girlssss,
Deze chiromaand belooft extra speciaal te worden… Eerst en vooral duurt de chiro vanaf nu tot
18:30!!! Woeehoeeeewww jullie worden vanaf nu dus elke zondag verwacht van 14:30-18:30 op de
chiro.

Op zondag 6 maart gaan we het grote flowerpowerspel spelen.
Haal die hippie in jezelf alvast naar boven en bereid je voor op het
meest kleurrijke spel dat je ooit zal hebben gespeeld.

Zondag 13 maart gaan we lekker old-school het swingpaleizen, altijd leuk, afkomen dus.

Zondag 20 maart is er jammergenoeg geen chiro
… MAAAR dat komt
omdat we dat weekend een take-away organiseren. Willen jullie dus graag
eens spaghetti à la leiding eten, vraag dan zeker aan de mama en de papa om
te bestellen!! (Meer info in het begin van de tater)

Aangezien er vorige zondag geen chiro was, moet dat dubbel en dik
worden ingehaald… En dat doen we met -12 weekend!!! Dit zal doorgaan
van 25-27 maart. Weekenden zijn een goede voorbereiding op kamp en
zijn een van de leukste momenten van het jaar. Meer algemene info over
het weekend vind je in het begin van de tater. !!!belangrijk: jullie moeten
ook extra verkleedkledij meenemen… Jullie moeten je namelijk verkleden
als rapper; iedereen moet een pet en een zonnebril meehebben en de
rest van je outfit kan je zelf opvullen. (Niet direct ideeën? Denk aan
oversized joggingbroek, oversized t-shirt, kettingen, ringen…)(Nog steeds
niet zoveel inspiratie? Check de foto’s hieronder en hiernaast).
Wij hebben er alvast superveel zin in.
Xoxoxoxoxoxo
Anais (0476956390) en Mila (0470542656)

Yowww rakkers,
deze maand gaat een van de beste maanden zijn van het jaar buiten het kamp natuurlijk.
We gaan op weekend weeehouuuuu. De chiro eindigt nu eindelijk om 18u30 zoals
gewoonlijk, meer tijd om activiteiten te doen.
Dit zijn de datums die jullie deze maand zeker moeten vrijhouden:
06/03: Er is een moord gepleegd op de chiro van ganshoren!!! Dus vandaag zijn jullie geen
rakkers, maar speurneuzen. Let goed op het gedrag van de verdachten en haal jullie
vergrootlas maar boven.

13/03: Omdat we vorige maand door het slechte weer niet naar de stad zijn kunnen gaan,
gaan we vandaag de stad in voor het stadsspel!! Neem jullie MIVB-pasje mee. Kom
allemaal zeker en laten we hopen dat het weer ook goed is.

19-20/03: Het is Takeaway, geen chiro vandaag!!! Neem zeker eens een kijkje naar het
menu en koop onze heerlijke spaghettisaus die wij voor jullie gaan maken. MAMAMIAAAA

25-26-27/03: We zijn op weekend, check zeker de brief om te weten wat je mee moet
nemen. We verwachten jullie allemaal RAKKERS, we gaan er een heerlijk weekend van
maken. Moesten er vragen zijn van jullie ouders kunnen jullie ons altijd contacteren.

Onze gsm nummers:
Robîn : 0485724031

Veel groetjes jullie leiding

Nathan: 0493733766

6/03: irish game:

Top of the morning tippers
An-diugh tha sinn a’ dol a dh’fhaicinn cò agaibhse as Gaeilge.
Ge bith cò a dh'innseas dè an cànan anns a bheil seo, tha e air a dhol seachad air
a' chiad obair mar-thà

13/03
Krijgerinnen en diplomaten, haal je landkaarten naar boven deze zondag voor “The global
domination game”. Zul je de wereld veroveren met sluwe diplomatie of voer je wrede
oorlogen om keizerin van de assen te worden? May faith be on your side

19 & 20/03
Vandaag is er geen chiro omdat het eetfeest is. Jullie ouders zijn welkom op de chiro om
hun bestelling te komen halen (net zoals bij Take-away) . Jullie mogen zelf altijd meekomen
om eventjes hallo te zeggen. Smakelijk eten!

27/03
ruiltocht, Als wij jullie horen zagen om een ruiltocht te doen
op 6/03 weten wij dat jullie de tater niet gelezen hebben.
Als jullie iets uit jullie zolder vinden dat je niet meer nodig
hebt, brengt dat gerust mee zodat we nog handiger kunnen
ruilen.
We worden echte moneymakers!

Tater Toppers Maart
6/03: We zijn naar JumpXL gegaan op de dag dat het spel Zeeslag/ Stratego werd gespeeld. Dit spel is
verplaatst naar deze zondag. Het is een leuke mix tussen denken en actief zijn.

13/03: Yoo toppers vandaag spelen we de mol. Dus hou jullie oren en ogen goed open.
20/03: Dit weekend is het Eetfeest. Bestel een maaltijd en steun Chiro Ganshoren

!!!

27/03: We gaan helemaal uit ons dak en zullen voor moeilijke opdrachten komen die niet zonder pijn
zullen komen. Zowel mentaal als fysiek.

Tiptiens!!!
Hopelijk schijnt de zon weer meer deze maand, want het is weer Chiro van 14u30 tot 18u30
vanaf nu! Hier ons programma voor maart:
6 maart: Fien en Sien zijn er niet dus jullie zullen het vandaag met Loïc moeten doen (tkt we
zoeken wel iemand om hem aan te vullen). Wordt sowieso een leuke zondag!!
13 maart: Vandaag gaan we samen op pad om geld in te zamelen waarmee we leuke dingen
kunnen doen op fietstocht, zeker komen!!
19-20 maart: Dit weekend is het take-away! Stuur jullie ouders op pad om potjes lekkere
pastasaus en zo te komen halen! We dachten er ook aan misschien iets van wafeltjes of
dessert te verkopen met de tiptiens voor fietstocht. We zullen jullie daar nog iets over laten
weten!
27 maart: Vandaag doen we dropping!! Het is samen met de kerels en neem allemaal
opgeladen gsm mee en lunchpakket voor als je ontvoerd wordt (mopje dat gaat niet
gebeuren)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Loïc, Fien & Sien

KERELTJE, KERELTJE, KERELTJE AAN DE WAND
WIE IS DE BESTE LEIDING VAN HET LAND???
Welkom in een nieuwe chiro maand boys
6 / 03 :
METROWORLD : vandaag nemen we jullie mee in de wereld van de brusselse metro
12 / 03 :
FOUTE VRIENDEN
20 / 03 :
Dit weekend is het take-away van de Chiro !!
Laat aan iedereen weten dat wij heerlijke bolognese verkopen !!!
Er is helaas geen Chiro deze zondag L
26 / 03 :
Deze zondag wordt een zaterdag , we zullen met jullie een avondactiviteit organiseren
samen met tiptiens aanvangsuur zal ongeveer 17u zijn maar wordt nog meegedeeld.
Dus onthoud: ZATERDAG 26/03

Liefste ass-pies
Maart wordt echt een hele nice maand, dus zorg dat jullie er allemaal bij zijn! We hebben
veel werk gestoken in de originele spelletjes, dus we zouden het leuk vinden moesten jullie
massaal komen :))
6/03: Vandaag gaan we naaaaaaaar JUMP XL!!!!!!!
Pak allemaal €10 mee per persoon, als ge al sokken
hebt van jump xl, pak die mee, anders moet ge €2,50
extra betalen.
13/03: We spelen een grote 4 op een rij op de mooiste
plekken van Brussel, er zit een kei nice twist in dus zeker
komeeeen :))
19-20/03: TAKE-AWAY! Fix da er zoveel mogelijk
vrienden, familie en anderen pasta bestellen bij onze chiro, zodat we veel centjes
verdienen.
27/03: Doe zeker uw uniform aan want ge ga vuil worden, dus geen witte broek Maud…

