Beste ouders en ketten
De laatste Chiromaand staat voor de deur, dat betekent: drankjes en hapjes op de laatste
zondag! We nodigen de ouders uit op 22 mei vanaf 17u naar de Chiro te komen voor het
infomoment over kamp, om daarna te genieten van een hapje en een drankje. Dat zal de
laatste zondag zijn dat de leiding Chiro geeft. Daarna wordt het studeren, studeren en nog
eens studeren. 29 mei, 5 juni en 12 juni wordt er vervangleiding gegeven, zodat de ketten
toch nog even van de Chiro kunnen genieten.
Naar de Aspi-ouders is er een brief gestuurd over de leefweek/weekend dat doorgaat van 4
tot 8 mei, aangezien ze dit niet hebben kunnen meemaken in Keti de 2 vorige jaren.
Op 8 mei kunnen we eindelijk, na 2 jaar wachten, nog eens van Stadskriebels genieten!! Elke
leiding zal hierover informatie geven in hun tater (sommigen vertrekken vroeger dan
anderen).
Ook niet te vergeten: donderdag 28 april gaat de ouderraad door om 20u in café “In Den
Hemel” te Ganshoren (vergaderruimte boven het café).
De laatste Chiro-maand betekent ook dat het grote kamp eraan komt. Hier nog even alle
data op een rijtje:
-

16 juli vertrekt Aspi op voorwacht + vertrekken de Tiptiens op fietstocht
17 juli vertrekken de Kerels op fietstocht
18 juli vertrekken alle groepen van Speelclub tot Tito op kamp!
21 juli bezoekdag + aankomst Sloetie
28 juli eindigt het kamp voor iedereen

Hopelijk zien we jullie allemaal massaal afkomen deze maand!!
Groetjes
De hoofdleiding
Voor vraagjes:
-

Antwoorden op de mails
Of

-

Marie: 0471 45 88 86
Brent: 0485 36 52 53

Dag lieve tinteltjes,

1 mei:
Vandaag moeten jullie de wereld proberen te veroveren.
Dus stap allemaal met jullie juiste been uit bed, zodat
jullie klaar zijn voor deze uitdaging.
Bekijk deze foto goed, want deze gaat jullie zeker en vast
kunnen helpen!

8 mei:
Vandaag zijn het stadskriebels, dus zeker allemaal komen en met jullie Mobib.
We verwachten jullie om 13u op de chiro, zodat we meer kunnen doen op stadskriebels.

15 mei:
Vandaag gaan we eindelijk te weten komen wie er de
muzikaalste tintel is.
Luister dus al maar veel liedjes, zodat jullie goed voorbereid zijn.
Wie wil er nu niet de muzikaalste tintel worden?

22 mei:
Om Peter Pan te helpen en kapitein Haak te verslaan, spelen
we vandaag zeeslag. We moeten zoveel mogelijk van zijn
schepen laten zinken.

29 mei:
Alweer de laatste zondag van de maand en dit zonder ons.
Vandaag krijgen jullie vervangleiding, maar wie jullie krijgen is nog
een verrassing.

Als jullie nog met vragen zitten, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Hannah, Eva, Tibbe

Yooo de sloeberrrssss
Hopelijk hebben jullie een leuke vakantie gehad. De maand mei wordt een maand vol
verrassingen maar spijtig genoeg ook wel de laatste:((( We gaan er dus alles aan doen om
nog zo veel mogelijk te genieten.
01/05
Omdat jullie echte bos ketten zijn, gaan we deze zondag naar het bos. Trek jullie bottinnen
al maar aan!!!

08/05
Deze zondag is het stadskriebels. Dan gaan we allen samen naar stad om mega leuke
spelletjes te spelen. We spreken wel af op de chiro.
15/05
Op 15 mei zal het een dag vol emoties en sportplezier zijn met de Olympische Spelen dit
jaar in Brussel georganiseerd!!!!! Trek jullie sportschoenen al maar aan !!!!!

22/05
Dit wordt de laatste chiro zondag met de echte leiding. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig
om nog een laatste keer alles te geven. Op het einde van de zondag zal er een bar zijn
op de chiro (meer uitleg kan je lezen in het voorwoord).

29/05:
Omdat wij moeten studeren,gaan de aspiranten jullie de laatste zondag leiding geven.
Kom maar want de aspi’s zijn heel maar dan ook heel leuk.
Tot dan de manneeee
Contact:
Arno: 0495727127
Senne: 0477704359

Hellllooooww liefste speelclubmeisjeessss!! Zijn jullie klaar voor een laatste maand chiro
bomvol leuke activiteiten? Wij staan alvast te popelen. Laten we eens kijken naar wat de
maand mei jullie allemaal te bieden heeft.
Zondag 1 mei vertrekken wij allemaal met het vliegtuig op vakantie naar Barbados!! Klinkt
heel leuk maar helaas blijkt er een geurtje in de lucht te hangen… Wij gaan namelijk vaak op
bezoek bij een toekomstvoorspeller
en zij liet ons weten dat er iets
gevaarlijks ons zal overkomen op ons
reisje. Dit ter zijde willen zo’n vakantie
toch niet zomaar aan de kant
schuiven, wagen jullie de sprong met
ons mee?

8 mei is een speciale dag, we gaan dan namelijk allemaal
samen naar stad want het zijn Stadskriebels. Woohooo!!!
De meeste onder jullie zullen dit waarschijnlijk nog nooit
mee gemaakt hebben maar neem het van ons aan, dit
willen jullie zeker niet missen!

Zondag 15 mei:
Nu dat het zonnetje eindelijk weer
volop aan het schijnen is leek het
ons leuk om een limonade bar te
organiseren. Haal jullie verkoopkunsten
alvast maar naar boven!

Zondag 22 mei is het jammer genoeg de laatste chirozondag met de leiding.
Maar niet getreurd want er volgen nog zondagen, alleen zullen jullie het niet met
ons kunnen stellen.
Die dag is er eveneens een bar gepland op het einde van de zondag, hierover vinden jullie
meer informatie in het voorwoord.
Zondag 29 mei: zoals eerder vermeld is het deze dag dus vervangleiding.

Yoooo Speelclubberssss
Hopelijk gaat alles goed met jullie en zijn jullie er klaar voor om het
chirojaar goed af te sluiten met nog een paar super leuke zondagen.
Op zondag 1 mei gaan we het speelclub jongens bordspel spelen dus
allemaal zeker komen.
8 mei is het stadskriebels en gaan we dus met z'n allen naar Brussel
centrum om leuke spelletjes te spelen.

15 mei gaan we naar jump XL met de groep om eens te kijken wie van
de groep het meest energiek is en wie het meest durft.

De 22e mei is het jammer genoeg al de laatste zondag met de leiding
omdat de leiding vanaf hierna moeten studeren voor hun examens. Er is
na deze zondag ook een bar voorzien voor de ouders om iets te drinken
om het jaar goed af te sluiten!

29 mei gaat er vervangleiding worden gegeven door de aspiranten. Zij
gaan deze zondag een spel voor jullie voorbereiden.
Tot snel xxx
De leiding

Heeyyy kwikssssss,
Hopelijk hebben jullie net zoals ons super veel zin in deze nieuwe, maar jammergenoeg ook de
laatste chiromaand met ons als leiding. Snif snif
Op 1 mei spelen we het grote barbiespel. Haha, gewoon komen en
neem maar je barbie mee als je er nog eentje hebt.
Op 8 mei gaan we naar stadskriebels woehoeeewww. Vergeet zeker
je mobib pasje niet . Altijd dikke pret, dus, de boodschap is simpel,
iedereen komen!
Op 15 mei gaan we (als het weertje het toelaat) het “knotsgekke waterspel spelen”… Spannend …
22 mei … een mooie maar ook triestige dag want dan is het de laatste chirozondag. Aangezien het de
laatste chirozondag is gaan we gewoon oldschool chirospelletjes spelen, omdat het kan! (Dan kunnen
we eens zien of jullie wel echte chirochicks zijn). Het einde van de zondag sluiten we af met een bar
waar jullie nog eventjes kunnen blijven chillen dan. (meer uitleg in voorwoord)
Vanaf 29 mei zal er vervangleiding voorzien worden omdat wij examens hebben :’(((. Maar zeker
komen, vervangleiding is altijd leuk!
Xoxoxoxoxoxo
Ly
Anais en Mila
(hieronder nog een foto van ons en jullie om boven je bed te hangen)

Dag beste rakkers!!
We komen stilaan aan het eind van het chirojaar, maar treur niet er staan nog een heleboel
leuke activiteiten op schema. Dus probeer zeker te komen naar alle zondagen in de laatste
maand zodat we er een mooi kamp van kunnen maken
8 mei: Nadat dit evenement wegens Corona 2 jaar na elkaar niet is doorgegaan, is er
eindelijk weer een nieuwe editie van stadskriebels. Dus neem zeker jullie mivb-pasje mee
want we vliegen weer de stad in.

15 mei: Omdat dit de voorlaatste zondag is met ons als
leiding willen we een uitstap organiseren naar de zee. We
zullen dan ook iets vroeger vertrekken en inplaats van €1 wel
€10 meenemen. Verdere informatie volgt nog in de whatsapp
groep met de ouders.

22 mei: Neem deze zondag zeker jullie fiets mee want we gaan op fietstocht. We gaan een
eindje fietsen met een paar hele coole stops. Op het einde van de dag kunnen jullie samen
met jullie ouders nog op de chiro een drankje nemen bij de
chirobar.

29 mei: Dit is de laatste chirozondag van het jaar. Jammer genoeg zijn wij al bezig voor onze
examens. Jullie krijgen wel zeker toffe vervangleiding.

Onze nummers:
Robin: 0485724031
Nathan: 0493733766

Veel groetjes jullie leiding x

01-05-2022
Comrades,vandaag is het feestdag van de sossen en commies. Wees dus klaar om een
grote revolutie te plannen de chirodag.

8-05-2022
vandaag is een van de tofste zondagen van het
jaar. Na jaren het gemist te hebben is het
vandaag eindelijk stadskriebels, Lesss

goooo!!!

15-05-2022
We spreken een uurtje vroeger af om naar mechelen te gaan om in een tof bos spellen te
spelen en daarna lekker te gaan zwemmen in een zwembad

<-- zoiets denk ik idk
22-05-2022
Helaas is het vandaag de laatste chirozondag met ons als leiding dus we gaan er een zeer
toffe en memorable dag van maken met coole winkelkar spelletjes. Na de chirodag kunnen
jullie ouders komen voor een drankje op de chiro
29-05-2022
Wij zijn druk bezig met het studeren voor onze examens. Geen nood want is vervangleiding
die voor jullie een leuke zondag gaan voorzien!

Jowwwwww toppersssss
1/5: Vandaag is het de eerste zondag van mei en ja in mei inderdaad dan leggen alle vogels
een ei. Daar gaat het spel vandaag ook over gaan. Jullie gaan allemaal een ei krijgen die
jullie vervolgens gaan moeten beschermen doorheen moeilijke parcours en opdrachten. Wij
kijken er alvast keihard naar uit!
8/5: Deze zondag gaan we allemaal samen ergens naartoe, maar naar waar we gaan is nog
steeds een raadsel die jullie hieronder kunnen oplossen! (Neem zeker jullie mobib mee)
-

Hier vinden jullie het raadsel terug. Vervang steeds de aangeduide letters door
de letter waaraan ze gelijk zijn en zo verkrijg je het resultaat. Succes!

15/5: Vandaag gaan we onze eigen limonade maken en vervolgen
verkopen in parken, zodat we met het geld iets leuk op kamp kunnen doen.
Dus haal da ware verkoper in jou maar naar boven!
22/5: Deze zondag is er goed en slecht nieuws. We zullen starten met het
goede, Mathias is vandaag jarig wihoeeww!! Maar jullie weten nu ook dat er
nog slecht nieuws volgt, spijtig genoeg is het vandaag onze laatste
chirozondag samen met jullie! Dus zullen we er een onvergetelijke zondag
van maken, maar dat is een verrassing!!( Een tip: Smakelijk)
29/5: Zoals jullie nu al weten was het vorige week onze laatste zondag
samen, maar dat betekent niet dat het toen ook definitief de laatste zondag was, want
vandaag komt er verlengleiding jullie leiding geven. Maak er een leuke dag van jongens!!

Helloow tip10s,
Het is de laatste maand van het jaar met ons
eindelijk kamp!!! Joepie

maar na de examens is het

1 mei: we moeten wel echt een beetje moneys maken voor de fietstocht, dus kom
alsjeblieft met zen allen af, want auto’s wassen is kei tof!
8 mei: stadskriebels joepie!!!
15 mei: we halen nog eens alle goeie oude chirospellekes uit de doos en als het
mooi weer is worden daarbij waterspelletjes in verwerkt. Be there or be droog.
22 mei: laatste activiteit

:’( we laten nog weten via InsTaGRaM wat we exact gaan
doen!

29 mei: krijgen jullie vervangleiding!
Mopje voor de sfeer: waarom mag een boom niet voetballen?

Omdat hij geschorst is.
Toedeloe,
Fien, loic en sien <3

1/05 Ikea spel

8/05 stadskriebel

15/05 kiekeboe in het bos

22/05 : laatste zondag , activiteit is
karten woehoew

XOXO

Hey cutiesss

1 mei: Zoals jullie weten is het opkuis van aspirine
en geen chiro voor jullie, want jullie gaan moe zijn.
We gaan dit doen met een muziekje en gewoon
echt zieke vibes snapte…

8 mei: Woehoe hier hebben we even moeten op wachten (grrrr
corona), Stadskriebels!!!!
15 mei: Zijn jullie klaar voor een
leuke fietstocht naar een meertje,
want wij wel. Zwemspullen
meenemen als de zon van de
partij zou zijn :)

22 mei: Omdat het de laatste chirozondag is met ons, doen we een groot oldschool
flakkenbuizenspel!!
29 mei: Spijtig genoeg moeten wij weer hard blokken en kunnen wij vandaag geen leiding
geven, normaal gezien is het weer aan jullie daarvoor ;)
Tot zondag MET JULLIE €1

