
Beste ouders en ketten  
 
De maand februari staat voor de deur, dat betekent dat de leiding klaar is met de examens! 
Omdat wij net een maand non-stop gestudeerd hebben, staat er voor ons een lesvrije week 
te wachten. Daarom is het geen Chiro 5 februari. Maar niet getreurd, de rest van de maand 
staan we weer klaar voor de ketten J 12-19 en 26 februari is het wel Chiro.  
 
Februari betekent ook de befaamde zaklampentocht. Deze wordt jaarlijks georganiseerd 
samen met scouts Ganshoren op zaterdag 11 februari. Er wordt dan een spel gespeeld met  
-12 en hun ouders in het Laarbeekbos. Hierover komt nog een mail met meer informatie. 
 
Ook ons eetfeest komt er bijna aan. Vergeet dus zeker niet 11 & 12 maart in jullie agenda te 
zetten. We kunnen eindelijk weer een normaal eetfeest hebben, waar iedereen gezellig 
samen kan eten! Dit jaar is het dus geen take-away. We nodigen jullie heel graag uit om 
jullie in te schrijven op onze site om te komen eten in het Sint-Pieterscollege te Jette.  
 
We willen opnieuw verduidelijken dat het kamp doorgaat van 19 t.e.m. 29 juli en NIET van 
18 t.e.m. 28 juli. Dit heeft te maken met de tenten die we huren bij de ULDK, we kunnen 
deze niet op weekenddagen ophalen/terugbrengen en kunnen ze maar voor een bepaalde 
periode huren.  
 
Voor vragen of feedback kunnen jullie altijd terecht bij de volwassene begeleiders of de 
hoofdleiding. 
 
Hoofdleiding 
Marie: 0471.45.88.86 
Tibbe: 0479.77.07.11 
 
VB’s 
Nele: 0473.65.82.05 
Hendrik: 0476.27.03.54 
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Liefste sloetie!!

5/02: geen chiro jammer genoeg, we zien jullie volgende week!

12/02: Vandaag hebben jullie terug Kaat en Stan als
leiding! Om dat te vieren gaan we het toffe M&M spel
spelen!

19/02:  Valentijn is net geweest, dus vandaag spelen we
het romantische chirospel van het jaar!

26/02: Gegroet astronauten, De ruimtereis naar mars is
met succes afgerond. Nu is het jullie missie om de planeet
te koloniseren. Veel succes dappere astronauten.



Yow yow speelclub meisjes  
Na een lange maand elkaar niet gezien te hebben zijn we terug en beter dan ooit. 
We hebben super leuke spelletjes dus zeker komen deze maand. 
 
05/02:  
Jammer genoeg is het vandaag geen chiro 😞 
 
 
12/02:  
Vandaag zien we elkaar terug na zo een lange maand!!!! Hopelijk hebben jullie zin om ons 
terug te zien want wij kunnen niet wachten!!!!!! 
Omdat het dinsdag valentijn is gaan we een super leuk valentijn spel spelen 🥰🥰🥰 
 
 
 
19/02: 
Ook al is het net een nieuw jaar gaan we toch eens een kijkje nemen hoe 
de mensen vroeger leefde. Wees klaar om een duikje te nemen in onze 
tijdmachine. 
 
 
26/02:  
Oh my god!!!  
Er is iets vreselijks gebeurt. Er is iemand ontvoerd 😱😱😱😱😱😱😱😱 
Jullie duiken vandaag in een detective rol hopelijk kunnen jullie achterhalen wie er zo iets 
ergs heeft gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopelijk hebben jullie zin in deze maan, wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien en 
super leuke spelletjes te spelen! 
Kusjes  
Leyli & Maud 
 
Contact: 
Leyli: 0487 86 43 95 
Maud: 0472 19 05 41 



Hellow speelclubjongens. Wat lang geleden. Onze examens zijn eindelijk achter de rug en
we kijken ernaar uit om jullie terug te zien. De maand februari zal er als volgt uitzien:

05/02

-ans                                  -d
12/02

(engels + game)

19/02

+ Game

26/02

Spel

Zoals jullie zien bevat deze tater weinig tekst. Dit is om jullie inspiratie los te laten gaan en te
achterhalen hoe het spel eruit zal zien. Alleszins wordt deze maand de max! Dus iedereen
komen natuurlijk!!!;)

Groetjessss de manne van de leiding!!!



Dag lieve kwiks!

Op 05/02 kunnen jullie eens een dagje rusten
omdat er jammer genoeg geen chiro is. ☹

Zondag 12/02 krijgen jullie nog een laatste
keer vervanging, maar van wie blijft nog even
een verrassing.

Vanaf 19/02 zien we elkaar eindelijk nog eens terug en
gaan we aan de slag in de keuken. Wat we precies gaan
doen blijft nog geheim, maar het belooft een fantastische
zondag te worden!

Op 26/02 trekken we samen de stad in voor een
uitdagend stadsspel! (Het zou handig zijn indien
iedereen zijn mobib-pasje meebrengt)

Ik kijk er alvast naar uit!

Tot snel!!!
Groetjes,
Jasmine 🙂



Tater februari

Yowww rakkersssss!!!!

5/02

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro, maar volgende week wel!!!!!

12/02

Vandaag gaan we het levende voetbalspel spelen!!
Dus zeker komen jongens, het gaat echt heel tof worden

19/02

Vandaag spelen we het bommen spelen, heel tof en spannend.
Zeker komen dus, want de tijd tikt.

Tik tak tik tak tik tak….

26/02

Neem vandaag allemaal oude kleren mee of oude schoenen, we gaan onze eigen
kleren ontwerpen.



 
 
Heyhoyyyyyy liefste tipppppersss, ik hoop dat jullie wat plezier hebben kunnen beleven met 
mijn vervanging but as of this month I am finally back!!!! Laten we eens zien wat februari ons 
aan te bieden heeft… 
 
Aiai het begint al goed… zondag 5 februari is er jammer genoeg geen chiro. 
 
 
 
 
Zondag 12 februari… 2 dagen verwijderd van 
een feestdag dat jullie oh zo leuk vinden 
(instructie: lees voorgaande zin op 
sarcastische wijze aub). Jullie zien 
het alvast aankomen, die dag staat er 
een Valentijn-spelletje op jullie te 
wachten.  
 
 
 

 
 
Op zondag 19 februari spelen we eindelijk het 
escape room spel dat ik oorspronkelijk voor in 
november gepland had! Hopelijk zullen jullie 
goed onder druk kunnen werken en vooral jullie 
krachten kunnen bundelen om zo snel mogelijk 
te kunnen ontsnappen. Teamwork zal dus van 
hoogst belang zijn die dag.  
 
 

 
 
 
De laatste zondag van de maand (26 februari) gaan we, als het 
weer meezit, naar stad om daar een groot stadspel te spelen. 
Goede social skills en het vermogen om een kaart te lezen 
zullen jullie zeker nodig hebben als jullie een kans willen 
maken op de secret price. Vergeet die dag vooral jullie 
mobib niet. Ik laat nog op tijd iets weten in de groep 
indien het weer ons weer zou tegenwerken.  
 
 



Yyyoooo TOPPERS!!!

Eindelijk klaar met onze examens, dit betekent dat we opnieuw leiding kunnen geven…

05/02: Nog een beetje geduld, deze week jammer genoeg geen chiro.  We zijn aan het
genieten van hopen sneeuw en de Italiaanse zon. Tot binnen een week!!

12/02: We weten nog niet om hoelaat we die zondag terug zijn. Er is sowieso chiro maar
misschien niet door ons gegeven. Verdere info volgt nog, hou de  Whatsappgroep in de
gaten!

19/02: Op de chiro is een groepsband het allerbelangrijkste, maar individueel moet je
natuurlijk ook kunnen presteren. Vandaag gaan we erachter komen wie van jullie dat het
best kan, kom met blindéé.

26/02: អ�ី ��ល �ើង នឹង ��ង � ��� �ទិត�� ��ះ គឺ � �� � �រ ស���ត់
អ�ក នឹង ទទួល �ន អត����ជន៍ ក��ង �រ ��កួត ��ះ ��សិន �ើ អ�ក �ច បក���យ � �ន។ ឥឡ�វ��ះ
អ�កកំពុង�ន� អ�ក�នប��ប់�មួយនឹង�រឌិ��ីប អ�កនឹងទទួល�នអត����ជន៍�ក��ង���ម

��សិន�ើអ�កនិ�យ�ង���ម��ន់នរ����ក់មុន��ល���ម�ប់��ើម។ �ក��គឺជង�ង់

TOT SNELLL!!!

gsm nummers:
Robin: +32485 72 40 31
Sacha: +32478 99 12 90





Heyyy liefste tip10’s 
 
Hopelijk ging jullie eerste maand van het nieuwe jaar goed :))  
Februari komt eraan, dat betekent dat ik terug leiding geef! Eindelijk zijn onze examens 
gedaan weheeeew 
 
Omdat we na 2 maand studeren eindelijk vakantie hebben, 
is het 5 februari spijtig genoeg geen Chiro. Sorry not sorry 
x 
 

 

12/02 
betekent 
bijna 14 
februari… 
VALENTIJN 
<3, we 
spelen dan 
natuurlijk ook naar jaarlijkse gewoonte een 
valentijnsspel xoxo 
 
 

 
 

19/02 spelen we het onmogelijke spel, het is een 
soort van 1 tegen allen, er zijn van alle 
leuke/grappige/moeilijke opdrachten die jullie 
gaan moeten vervullen. Om jullie een beetje een 
idee te geven van hoe die zondag gaat verlopen, 
kijk naar “foute vrienden”. 
 

 

26/02 spelen we het Ikea spel, een heel nice spel waarbij 
jullie allemaal apart vermomd naar de Ikea zullen moeten 
gaan. Meer uitleg bij dat spel komt nog ;))  
 
 
 
 
 
 
 

Ik hoop jullie allemaal te zien, het zijn leuke doordachte spellen (ik heb mijn best gedaan om 
jullie een leuke maand te bezorgen <3) 
 
Tot zondag!! 
Marie  
0471.45.88.86 
 



 



Wassuuuuup Kerels!!! Jullie leiding is back en is excited voor weer een nieuwe chiromaand. Ik geef 

jullie al een idee wat we gaan doen deze maand voor de volgende data: 

 

05/02: Ferbruari begint niet zo goed want er is jammer genoeg geen chiro      

 

12/02: Nu begint februari pas echt en we vliegen er meteen in met een complex stadsspel. Dus 

vergeet zeker je MIVB pas niet!! 

 

19/02: Vandaag ga je toch eens je hersenen moeten gebeuren en je benen goed moeten opwarmen. 

Word vervolgd... 

 

26/02: Vandaag is de verrassing waar we al een tijdje op zitten te wachten      

 



Dag beste aspi’s!!! 
 
Nieuwe maand met nieuwe leuke spelletjes 
 
 
5/02: Vandaag is het geen chiro dus blijf maar lekker thuis. 
 
 
12/02: Vandaag spelen we het grote valentijnsspel! Wie is voor elkaar gemaakt en wint? 
 
 
19/02: Vandaag gaan jullie strijden om de beste kok te worden van aspi!  
 
 
26/02: Vandaag spelen we het grote verrassingsspel, niets is wat het lijkt… 
 
 
PS: KAMP IS DIT JAAR VAN 19-29 JULI! 
 


