
Beste ketten en ouders 
 
Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor al jullie bestellingen voor de take-away! Met 
een beetje meer dan €2000 winst, kunnen we nieuw spelmateriaal, leuke activiteiten en 
coole spellen kopen. De winst wordt dus voor de ketten en de Chiro zelf gebruikt.  
 
De maand maart zit er alweer op en april staat op ons te wachten. Het is zoals iedereen 
weet, paasvakantie, maar dat houdt ons niet tegen om toch Chiro te geven. We geven dus 
de hele maand april Chiro behalve op 17 april, dan zijn we op leidingsweekend om het 
kamp voor te bereiden.  
 
Voor de tiptiens en de kerels wordt er zoals gewoonlijk een leefweek georganiseerd, die 
doorgaat van 20-24 april. Verdere informatie wordt meegedeeld in een brief die wordt 
doorgestuurd naar de keti’s en hun ouders.    
 
Ook doen we een oproep naar alle ketten om weer een vriendje of vriendinnetje mee te 
nemen op 24 april. De flyer staat hieronder en zal uitgedeeld worden.  
 
Berichtje aan de ouders: 
 
We zouden graag nog dit jaar starten met een ouderraad. De bedoeling is om oa input te 
ontvangen van de ouders en een beter communicatienetwerk te vormen. Op donderdag 28 
april om 20u organiseren we s ’avonds een eerste bijeenkomst. Alle ouders zijn welkom. 
Gelieve ons te laten weten of je komt, zodat we een idee hebben over hoeveel ouders we 
kunnen verwachten. 
 
Een volgende interessante datum is 1 mei, het infomoment voor kamp. Hierbij geven we 
allerlei informatie over hoe het kamp door zal gaan, wanneer, waar, met wie…  
 
 
Tot de volgende zondag! 
 
Voor vragen: 
 

- Antwoorden op onze mailtjes 
- Brent: 0485 36 52 53 / Marie: 0471 45 88 86 





Dag lieve sloebersss. Na een zeer geslaagd weekend staat er opnieuw een leuke maand
voor de deur. Dit staat er op programma voor de maand april:

03/04:
Wat we vandaag zullen doen wordt een ultieme verrassing. Rarara wat wordt het?

10/04:
Omdat we dit vorige maand niet hebben gedaan wegens eetfestijn, gaan we nu echt koekjes
bakken (mmmmhhh). Bereid jullie maar goed voor zodat het de lekkerste koekjes van het
land worden.

17/04:
Helaas is er deze zondag geen chiro:( De leiding is immers op leidingsweekend. Maak er
maar nog een leuke laatste vakantiedag van!!!

24/04:
Vandaag is het vriendjesdag. Neem dus allemaal maar een vriendje mee zodat hij ook eens
de chiro pret kan beleven. We spelen op deze dag echte chiro games. Dus kom maar met
veel!!

Tot binnenkort! Groetjes van Arno en Senne

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



 

 

                     HEYY TINTELS !!!! 
    De maand maart is alweer voorbij gevlogen. Op naar de maand april ! 

   

3 april:  

Hannah is morgen jarig en dat moet gevierd worden! Vandaag feesten we er op los!  

 

  10 april : 

 Kunnen jullie deze zondag de Mega Mindey in jullie zelf naar boven halen en de boef  

verslaan? 

 

  17 april : 

  Vandaag is het helaas geen chiro :((( 

  De leiding is op weekend om jullie jaar nog veel beter te maken, tot volgende zondag!  

 

  24 april: 

  Neem vandaag allemaal jullie vriendjes mee want het is vriendjesdag! 

Ook is het vandaag een infomoment voor de ouders over kamp. Hier zal nog een mail voor worden  

gestuurd met meer info. 

 

We hopen jullie allemaal zondag massaal te zien! 

 

Veel liefs, 

Jullie leiding, Hannah, Tibbe, Eva   (0493081466)  

 



   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



yooooooo speelclub jongens!!!!
Nu het supertof weekend voorbij is vliegen we weer in de chiro
zondagen van april…

Op zondag 03/04 beginnen we de maand met een veel gevraagde
activiteit waarmee we goed gaan kunnen smullen. Hierbij een klein
raadsel…

R+ P=T -T - A

Voor de volgende zondag op 10/04 vragen we jullie om met de fiets
naar de chiro te komen. Samen gaan we rondtrekken door bossen en
leuke wegen. Vergeet je fiets en je helm niet anders wordt de fietstocht
moeilijk!!

De chirozondag van 17/04 valt jammer genoeg weg doordat de hele
leidingsgroep op weekend zit om jullie kamp voor te bereiden!!   :(((

Als jullie nog vriendjes hebben die twijfelen om naar de chiro te komen
kunnen jullie ze meebrengen naar de laatste chirozondag op 24/04!!
Dan gaan we hun de chirowereld doen ontdekken en achterhalen wie er
van de speelclub jongens een klein genie is…



Hey hey heyy liefste schatjes,

Het is de maand april en het zonnetje komt te
voorschijn. Hopelijk gaan we hier ook van
kunnen genieten tijdens de chiro zondagen.

Op zondag 3 april zijn wij er jammer genoeg
niet, maaaar jullie krijgen vervang leiding van
super toffe vrienden van ons. Het wordt dus
een verrassing wat jullie gaan doen op deze
zondag.

Eenmaal we terug zijn gaan we een groot survival spel spelen in het laarbeekbos. Dit zal
doorgaan op zondag 10 april. Dus doe maar zeker jullie stevigste schoenen aan en jullie
vuilste kleren. Uiteraard mogen jullie in camouflagekledij komen dat zou het nog makkelijker
maken voor jullie om te overleven.

Op zondag 17 april is er spijtig genoeg geen chiro, want dan zijn wij op leidingsweekend.
:((((((

En dan is het eindelijk de laatste zondag van de maand.
Op 24 april hebben wij een super leuke activiteit in petto.
Rarara wat ben ik? Super veel mensen hebben dit in hun
tuin staan. Je kan er op springen en super coole tricks op
doen. Hier volgt later nog meer uitleg over……

Xoxo Luna en Eva



Bonjour, Guten Tag, Hola, Ciao, Hello, Merhaba, Hej of gewoon YOW RAKKERS

Na een tof weekend is het einde van het chirojaar bijna in zicht. De laatste rechte lijn tot het kamp
JOEPIEEE. Kom allemaal massaal nog deze laatste maand. Ontcijfer het kruiswoordraadsel om te
weten wat we gaan doen deze maand.

Iedereen moet ook zeker meekomen op kamp!!! Het wordt LEGENDARISCH

Onze gsm nummers:

Robîn : 0485724031 Nathan: 0493733766

Veel groetjes jullie leiding



 

hey liefste kwiks, 
 
Alweer een maandje voorbij seg. Maar niet getreurd want april wordt weer een supertoffe 
maand! Het wordt eindelijk terug goed weer dus we gaan lekker veel buiten spelen en 
keitoffe activiteiten doen dus kom allemaal zoveel mogelijk!!! 
 
 
De eerste zondag van april (3 april) vliegen we er meteen in, met een 
grote detectivetocht! Haal jullie beste Sherlock Holmes impressie maar 
boven, want jullie gaan iemand moeten terugvinden, die ontvoerd is 
geweest! 

 
 
 
Omdat het volgende week Pasen is, gaan we op 10 april een groot Paasspel 
spelen met veel chocolade eitjes en konijntjes! 
 
 
 

 
17 april is het jammer genoeg geen chiro L. Wij zijn op leidingsweekend om nog leukere 
zondagen voor te bereiden!! 
 
 
De laatste zondag, 24 april, gaan we nog een keer old-school 
olympische spelen en typische chiro-games, spelen!! 
 
 
 
Kom allemaal zoveel mogelijk en vergeet jullie uniform niet aan te doen en €1 
mee te nemen!! 
 

(0476956390 -- 0470542656) 



TOPPERS!!!!!!!!!!!!!

3/4
Wie van jullie is hier de ware bordspeler? Want vandaag worden de reuze dambord spelen
gehouden. Zet jullie al maar schrap, want sommigen onder jullie worden de echte bordspel
koningen!

10/4
Vandaag gaan we water games spelen, dus bereid jullie
maar voor !!
Neem zeker reservekledij mee, want het zou wel kunnen
dat je kleren nat zouden kunnen worden!

17/4
Vandaag is er jammer genoeg geen chiro, want wij zitten
op leidingsweekend. Maar geniet zeker van jullie zondag
boys!!!

24/4
Dit weekend hebben er twee overvallers de chiro overvallen! Daar in tegen zijn jullie de grote
helden die ze moeten tegen houden en dit kunnen jullie enkel doen door allemaal
opdrachten te vervullen. Veel succes!



03-04-2022 
 
Iedereen moet vandaag komen met zijn abonnement want we gaan het leukste spelletje 
ooit in de stad spelen. Dat gaat lachen zijn en je wilt het zeker niet missen. Een tip: wees 
mentaal voorbereid! 
 

 
10-04-2022 
 
Wie o wie is de me mol? kom het te weten in 
het spannende spel van deze zondag. Wees 
bereid om bij elke opdracht je vrienden 
minder en minder te vertrouwen.  

 
 
 
 
17-04-2022 
 
Sorry vandaag is er geen chiro, omdat het leidingsweekend 
is. Maar het is pasen dus ga thuis samen met je familie 
eitjes zoeken en gezellig eten! We zien elkaar volgende 
week. 
 
 
 

24-04-2022 
 
Vandaag gaan we hoog in de lucht tot de zevende hemel of tot het plafond van JUMP XL! 
Breng allemaal 10 euro mee voor een dag vol plezier. 

 



YOO de kerelsss, 

Het einde van het chirojaar komt weer in zicht en we kunnen alweer uitkijken en toeleven naar 

kamp!! Maar we zijn nog niet helemaal klaar om te vertrekken op kamp, onze kas is leeg.. Daarom 

staat de chiromaand april in teken van het vullen van de kas. Hoe groter de kas, hoe meer we ermee 

kunnen doen en hoe leukerr het zal zijn! Het is natuurlijk enkel mogelijk om de kas goed te spijzen 

indien jullie met zoveel mogelijk afkomen. Daarom verwachten we met het kamp in het vizier nog 

eeen goeie effort om zoveel mogelijk af te komenn!! 

 

03/04: We beginnen de traditionele carwash waarbij we van huis tot huis zullen gaan om de mensen 

hun auto’s te doen blinken! 

10/04: Afhankelijk van het succes van vorige week gaan we op hetzelfde elan verder, zo niet zullen 

we overgaan tot de culinaire piste waarbij we de mensen aan de deur verrassen met de echte 

culoinaire keuken van de kerels! Dit zal worden besproken op de vorige zondag xx 

17/04: geen chiro vandaag, de leiding vertrekt op leidingsweekend      

20/04 - 24/04: Het moment waar we allemaal op hebben gewacht! Het is eindelijk nog eens 

leefweek!! Na de coronaepidemie mogen we deze keer dan toch de leefweek laten doorgaan. 

Concretere info volgt. Wel kunnen we al vragen of jullie jullie fietsen in orde willen brengen tegen 

leefweek,  dan kunnen we ons al eens voorbereiden voor de fietstocht naar kamp! 

 

Niet vergeten massaal af te komen deze maand, wij kijken er al naar uitt!!!        

Kusjeessss van jullie liefste leiding 



Beste Tiptiens, 
 

Kamp is bijna in zicht en daarom gaan we er deze maand voor zorgen dat dit 
jullie beste kamp ooit wordt!!! Probeer dus zeker allemaal zoveel mogelijk te 

komen want dit zal gevolgen hebben voor op kamp…  
 

Zondag 3 april gaan we pasen al vieren. Als het mooi weer is gaan we naar stad 
waar een speciale zoektocht jullie opwacht. 

 
Zondag 10 april staat er een geweldige quiz op jullie te wachten! Na 

verschillende rondes zal de winnaar bekend worden. De prijs die verdiend 
wordt zal van pas komen op kamp dus zeker aanwezig zijn en werk al maar wat 

aan jullie algemene kennis. 
 

Zondag 17 april is het GEEN chiro want jullie leiding is op leidingsweekend. 
 

Van 20 tot 24 april is het de langverwachte LEEFWEEK op de chiro, hierover is 
meer info te vinden in de brief. We gaan ook zoveel mogelijk geld inzamelen 

voor kamp want hoe meer geld à hoe leuker de fietstocht !!! 
 
 
 
 

 
 
                                                                   



 



 
YOOO ASPI 
 
 
3/04: survival of the aspi!! 
 
 
 

 
10/04: vandaag gaan we speciaal als 
vakantie/verjaardagsactiviteit met zen allen naar de 
zee!!! 
 

 
 
 
 
17/04: leidingsweekend! (Zoek Oscar op de 
foto) 
 
24/04: We hebben een kei nice route met de 
de fiets gepland naar een meertje, pak uw 
waterspullen mee! :))  
 
informatie over de zee en de fietstocht volgt 
nog, stay tuned! 
 
HUGS AND KISSES XOXO 
 
MARIE, OSCAR, JASMINE 
 
 
 
 


