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Beste ouders,  

Januari is op zijn eind gekomen en dus ook de examens van de leiding! Allereest willen we graag alle 

aspi’s , de ouders en de oud-leiding bedanken om ons te helpen in de maand januari. De ketten 

vonden de vervangleiding super!  

Nu dat de examen periode erop zit zijn er een aantal belangrijke data om mee te delen:  

- Zaterdag avond 19/02 is het zaklampentocht (enkel voor -12)! Zaklampentocht is een 

samenwerking met de scouts van Ganshoren. Samen wordt er een spel gespeeld in het 

laerbeekbos van Ganshoren. We starten om 18u30 aan het ‘tongeluk (bosstraat 10, 1083 

Ganshoren) en eindigen rond 20u15.   

- Tot eind februari (27/02) is het Chiro van 14u30 tot 17u. Nadien (06/03) schakelen we terug 

over naar de oude uren (14u30 tot 18u30)!  

- 19/03 en 20/03 zou het eetfeest plaatsvinden, maar dit jaar hebben wij besloten om 

opnieuw een TAKE AWAY te organiseren. Ook wij vinden dit jammer, maar zijn er toch van 

overtuigd dat dit de beste optie is. Binnenkort kan je via de site reserveren, maar verdere 

informatie wordt nog meegedeeld. De affiche vind je terug in de tater!  

- 25-26-27 maart is het -12 weekend! De brief met alle informatie hierover wordt binnenkort 

verstuurd.   

- Kamp gaat door van 18 tot en met 28 juli. Of sloetie opnieuw maar 7 dagen op kamp gaat zal 

nog moeten besloten worden met de voltallige leidingsploeg en de meningen van de ouders.  

Binnen een dikke maand staat dus onze take-away voor de deur, schrijf het alvast in jullie agenda!  

Dit als vervanging van ons jaarlijks eetfeest.  Wanneer? 19 en 20 maart! Waar? Op de Chiro! Wat? 

Lekkere Italiaanse gerechten! In de tater vind je de affiche van de take-away met nog meer details.  

Zo, dit was het voor de maand februari!  

 

 





Dag lieve tinteltjes,  
 
Al weer februari, wij komen jullie terug verblijden met onze aanwezigheid. Wij kijken na 
onze examens heel hard uit om jullie blije gezichtjes weer te zien.  
 

 
 
 
De eerste zondag is 06 februari komt er nog vervanging, het zullen dit 
keer weer de aspiranten zijn jeeeeeeeeeej!!!  
 
 
 
 

 
De tweede zondag is 13 februari, op deze zondag moeten wij zorgen dat alle babyganzen 
terug bij de mamagans geraken! 
 
 
 
 
Zondag 20 februari, ZIJN WIJ ER WEEEEEEEEEEEER! Hopelijk 
kijken jullie hier even hard naar uit als wij. Deze dinsdag is een 
zuur beertje vermoord. Helpen jullie ons zoeken wie de dader  
is, waarmee en hoe die het zure beertje  heeft vermoord 
 
 
 
 
Zondag 27 februari Spelen we stratego, wie kan er het beste plan bedenken en de vlag van 
de andere groep vinden en stelen?  
 
 
 
 
 
GROETJESSSSSSSSSSSSS,  
 
 HET (Hannah, Eva & Tibbe)  0497859701 
 
 
 



 
 



Dag lieve sloebers, na een lange examenperiode zijn jullie leiders eindelijk terug 
vanaf 20 februari!!! 



20/02:  
Niet zo ver van de Chiro is er een groot voetbalveld. Hier gaan we 
allerlei balspelen spelen. Er is ook een aangrenzende speeltuin, dus 
pret gegarandeerd! Denk zelf al eens aan de meest gekste 
balspelen die je eens uit wil proberen! 

27/02: 
Als het weer het ons toelaat gaan we naar het bos in om het INDIANENBOSSPEL te spelen. 


Extra:  
• Vergeet zeker geen warme kleren aan te doen. 

• De Chiro gaat door van 14u.30 - 17u.30. 

• Neem jullie uniform mee elke zondag!


Contact:  
Gsm Arno: 0495727127

Gsm Senne: 0477704359


We zijn ook steeds bereikbaar via Whatsapp! 


Tot snel allemaal, groetjes van Senne en Arno! 



Helloooooww liefste speelclub-meisjesss!! We hopen dat jullie leuke momenten hebben 
beleefd met de vervangleiding maar vanaf nu zullen jullie weer met ons te doen hebben ;)  
Wij hebben jullie alleszins heel hard gemist en hebben een heleboel superleuke activiteiten 
voor jullie voorbereid!  
 
 
20 februari krijgen jullie een kans om jullie kookkunsten boven te halen want we hebben 
jullie ingeschreven voor het kookprogramma, Komen 
Eten! Gelieve met mama/papa te bespreken wat 
jullie graag zouden maken en dit vervolgens naar ons 
door te sturen. Zo krijgen we een beeld over welke 
ingrediënten er zijn en welke we nog moeten kopen. 
Het is natuurlijk handig als jullie een receptje kiezen 
waarvoor jullie de ingrediënten al in huis hebben. We 
raden vervolgens ook aan om voor een entree of 
dessert te gaan, een echte plat eist te veel werk op. 
Wij zijn alvast benieuwd naar wat jullie voor ons gaan 
koken. ☺  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Zondag 27 februari: Tijdens een grote opkuis op de chiro 
hebben we tussen heel wat stof een oude schatkaart van 
Ganshoren gevonden. Zo een kans gaan we niet zomaar 
laten voorbijschieten, daarom gaan we deze zondag op 
zoek naar deze mysterieuze schat. 
 
 

 

 



yyyyoooo da manne van speelclub!!!!!  

Hopelijk zijn jullie met veel voor deze twee laatste zondagen van 

februari. 

 

 

Op zondag 20/02  gaan jullie heel wat moeite moeten doen om genoeg 

TIP’S te kunnen verzamelen en uiteindelijk een verborgen schat  op te 

graven. Zeker komen!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor zondag 27/02  vinden de schotse spelen of nog de highland 

games plaats!! Daarvoor zal jullie kracht en precisie van pas komen ook 

gaan jullie moeten rekenen op de andere om heel wat  opdrachten te 

vervullen!!! 

 

 

 



 
 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al op! We hopen dat jullie de vervangleiding een 
beetje leuk vonden, maar in februari komen wij toch terug hoor!! Probeer allemaal zoveel 
mogelijk te komen zodat we weer allemaal samen kunnen zijn en toffe dingen kunnen doen! 
 
Op 6 februari komen de aspi’s jullie nog een laatste keer leiding geven omdat wij nog heel 
moe zijn van onze examens. 
 
 
 
Jullie weten toch welke dag het morgen  
is? Inderdaad, Valentijn!!! Daarom gaan 
we op 13 februari onze perfecte match 
proberen te vinden!!! 
  
 
 
 
        Herinneren jullie nog het spel
        waar jullie geld mee moesten 

verdienen? Jullie hebben 
dat heel goed gedaan en daarom 
gaan we 20 februari een speciale 
activiteit doen! Meer info volgt!! 
 

 
 
 
 

Oh nee, er is iemand 
ontvoerd! Haal jullie beste 
detectiveskills maar boven 
op 27 februari, want jullie 
gaan deze persoon terug 
moeten vinden!! 
 
 
 
 
 
 
       

 

Vergeet jullie €1 en uniform 

niet en allemaal komen!! Veel 

groetjes en knuffels 

 

Anais (0476956390) 

&  Mila (0470542656)  

 



Yowwww Rakkers

We are back!!! Na een zware maand voor ons zijn we helemaal terug.

20/2: Aangezien jullie jachtseizoen in de stad leuk vonden gaan we vandaag terug de stad
in voor een mega STADSPEL. Neem jullie MIVB-pasje mee!

27/2: Deze zondag wordt een productieve zondag. De planning is als volgt MINI-GAMES !

Groetjes NATHAN EN ROBIN



Tippersss de leiding is terug!!! Dit betekent terug leuke activiteiten en natuurlijk meer 

plezier!!!!! 

20 februari: Deze maand is gekend omdat ze veel korter is 

dan de anderen, omdat ze om de vier jaar verlengd wordt 

met 1 dag, maar vooral omdat ze de maand is van de liefde 

<33 . Valentijn is al voorbij, daarom durven we te vragen: 

Hebben jullie liefdesbrieven gekregen (      julliettekke)? Wie 

niks heeft gekregen maak je maar geen zorgen, vandaag zal 

je voldoende tijd hebben om de liefde van je leven te 

vinden in ons grote sexy tinderdate spel!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 februari: Het nieuwe jaar is al begonnen maar de leiding heeft nog niet eens de kans gehad om jullie 

te zien en elkaars nieuwjaarswensen te horen. Daarom gaan we het vandaag hebben over dromen en 

apiraties. Soms is het belangrijk om wat rust te nemen en je chakras te openen. We zullen het hebben 

over je innerlerlijke en zullen die naar buiten proberen te halen om zo veel mogelijk “zen” te worden. 

Deze zondag zal een ‘workshop’ zijn over het spirituele. 

   

 

“Hey mooi 

meisje Prince 

charming 

zoekt 

liefde,wil jij 

kandidaat 

zijn?” 

 



Yoooow toppers  

Na een lange, lange examenperiode zijn we terug!!!  

13/02: eerste zondag weer allemaal samen, wat we gaan doen is daarom een verassing.  

20/02: strategospel met zeeslag! Iedereen krijgt een personage en moet raden waar de boten zijn 

verstopt van elk team.  

27/02 we gaan de zware toppers uit hangen en een maffiaspel spelen! De rollen die jullie krijgen zijn   

baron en politie. Dit is er eentje om naar uit te kijken!  

Tot zondag, kiki, mattie en pablitoooo xxxxx 



Yoooow tiptiens  

Na een laaaaaaaaaange examenperiode zijn we weer elke zondag daar!!! We 

hebben jullie gemist xxxxx 

6 februari: jump XL → 10 euro meepakken want we gaan naar een kei tof 

trampolinepark woehoe 

13 februari: Sien is back in town en klaar om leiding te geven aan jullie, 

spanneeeeeeend!!!!! 

20 februari: na een week vol Valentijn en liefde en (misschien) gebroken 

hartjes, gaan we het spel:  hottest single pregnant teenage girl spelen!!! Weet 

je niet wat dat is? kom dan zeker af       

27 februari: voor fietstocht hebben we wat centjes nodig en die gaan we 

vandaag bijeen sprokkelen!!! Hoe meer geld= hoe leuker/lekkerder de 

fietstocht  

See you sooooon, Lolo, fien en sien xxxxxxx 

 



KERELZ 
 
Waddupppp vanaf 20/02 is de volledige leiding weer operationeel  
 

- Woehoew !!!! 
 
 
20/02:  
Today is the day you get a master in de chirologie , you will learn to understand  
 
 
 
27/02: 
Metrospel ( vegan versie )  
 
 
 
Tot snel en vergeet niet om groentjes te eten  
 
xxxx  



Yoooooo aspi 

 

Alvast een dikke merci om vervangleiding te geven wanneer wij 

examens hadden/lesvrije week hadden! <33 

 

20/02: Vandaag spelen we Homo Universalis! Allemaal kleine games om 

te zien wie in alles goed is.  

 

27/02: Vandaag spelen we het langverwachte soaspel (super 

onvriendelijke aandoening), dus be there or be square because u are not 

a-round.  

 

 


