
 

 
 
 
 
  

1ste trimester 
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VOORWOORDJE
 

Beste chirowietjes en ouders,  

1 oktober 2016 was onwaarschijnlijk een van de topdagen uit 2016. Waarom? 

Omdat jullie je op die dag hebben ingeschreven bij de strafste chiro van heel de 

wereld! Wij zijn superblij om ook dit jaar weer zoveel bekende, maar ook 

nieuwe chiro-gezichtjes te zien. Zijn jullie klaar om van 2016-2017 een 

legendarisch chirojaar te maken? Wij alvast wel! 

 

Echte chirowietjes kennen dit boekje ondertussen wellicht al vanbuiten, maar je leest het best nog eens 

van voor naar achter en van achter naar voor.  

 

Wat vind je hier zoal in dit boekje? Uitleg over afspraken en verzekeringen, de contactgegevens van jullie 

leidsters, zodat jullie veel lieve briefjes, smsjes en emails kunnen sturen, info over de kampplaats van 

2017… Verder staat jullie eigen programma er ook in. Dit lees je best elke week voor je naar de chiro komt, 

want het kan wel eens gebeuren dat er een speciale activiteit is voorzien. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat 

jullie eens gaan zwemmen en dan is het natuurlijk handig dat je weet dat je je zwemgerief moet 

meebrengen. Of misschien geeft de leiding wel eens een feestje voor jullie en moeten jullie verkleed zijn? 

Kortom, zeker altijd jullie boekje lezen voordat je naar de chiro komt! 

 

Het eerste trimester is voor jullie (naast de wekelijkse activiteiten natuurlijk) een redelijk rustig trimester. 

Op vrijdag 18 november gaat onze jaarlijkse chirofuif door, dan zal er voor de meeste groepen de zaterdag 

op aangepaste uren Chiro zijn. Verder gaan de jongste afdelingen naar het Letterfeest (verdere info in dit 

boekje). En dat is dan van speciale activiteiten (2e en 3e trimester zijn veel spannender want dan hebben we 

onze jaarlijkse Beerbq, ijscrèmeverkoop, daguitstap…).  

 

Zo nu alles gezegd geweest is, lezen jullie best het volledige boekje eens rustig door en kan het nieuwe 

chirojaar écht starten. Wij hopen jullie elke zaterdag te zien aan domein ’t Chringhene en hopelijk maken 

we er samen met jullie elke keer weer opnieuw een spetterende chironamiddag van!  

 

Tot dan! 

Kusjes, de leidsters



 

Afspraken 
 
 

 Elke zaterdag is er chiro van 14 uur tot 17 uur. Het zou fijn zijn als iedereen op 
tijd komt, zodat we op tijd kunnen starten met de activiteiten. Op het domein 
zijn er altijd leidsters aanwezig vanaf 13u30. 

 

 Wanneer uw dochter wat vroeger naar huis moet, gelieve dan een briefje mee 
te geven of een leidster aan te spreken. 

 

 We vinden en heel leuk om zoveel kindjes in chirokledij te zien. Zo maken we 
ons herkenbaar als groep naar de buitenwereld toe wanneer we bijvoorbeeld 
op uitstap, tocht... gaan. Daarom vragen we dat kinderen vanaf het 5e leerjaar 
een uniform dragen. 

 

 Er wordt niet gesnoept tijdens de chiro. Er wordt elke week een vieruurtje en 
drank voorzien door de chiro voor elk chirowietje. 

 
 De chiro is geen modeshow, maar een plaats waar er op los wordt geravot en 

gespeeld. Doe daarom kleren aan die vuil mogen worden. Laat dus mooie 
kleren, juwelen... thuis. 

 
 Sociaal contact krijg je genoeg in de chiro. Laat daarom je GSM thuis. 

 

 Iedereen krijgt elk trimester een chiroboekje, genaamd Chirowietje, mee. 
Daarin staan alle data en belangrijke zaken omtrent de afdelingen. Hou het 
boekje dus goed bij, zodat je zeker geen speciale data mist. 



 

Verzekering 
 
 

Gevallen met de fiets? In je vinger gesneden tijdens het knutselen? Een snee in je bil 
door over het onhandige hekken van het voetbalveld te klauteren? Geen paniek,  want 
de chiro heeft een uitgebreide EHBO-koffer. 
Is het wat erger, dan gaan we naar de dokter of het ziekenhuis. 
Tijdens de chiro ben je namelijk verzekerd. Maar wat houdt deze 
verzekering allemaal in? 
 Ongevallenverzekering: Het gaat over gewond raken door een plotse gebeurtenis 

(bv. verzwikken van de enkel tijdens een spel). Dit is verzekerd door de chiropolis. 
 
 Burgerlijke aansprakelijkheid: Wanneer je schade berokkent aan een derde, dan 

valt dit ten last van je familiale polis, niet van de chiropolis. 
 
 Materiële schade: Persoonlijke bezittingen (fiets, horloges, GSM's...) van de 

kinderen zijn niet verzekerd door de chiropolis. 
 

Vragen of problemen? 
 
 

 

Bij vragen of problemen kunnen jullie altijd een van ons bereiken, onze gegevens staan op  onze 
site, www.chirogits.be . Of kunnen jullie onze hoofdleidster Maaike Bruwier opbellen op het 
nummer 0477 41 41 76. 
 
 

 

http://www.chirogits.be/


 

Kamp juli 2017 

  

  

Ook al zit het kamp van 2016 

er eigenlijk nog maar net op. 

Toch willen we jullie al 

eventjes laten wegdromen van 

ons volgende kamp! 

 

In juli 2017 verhuist Chiro Gits 

voor 10 dagen naar Arendonk 

(provincie Antwerpen) 

Daar zullen we van 21 juli tot 

en met 31 juli verblijven in 

jeugdverblijf ‘Den Broekkant’. 

In deze omgebouwde boerderij 

zullen wij jullie de 10-daagse 

van jullie leven bezorgen.  

Houdt 21-22-23-24-25-26-27-

28-29-30-31 juli alvast vrij, 

zodat jullie geen enkel excuus 

hebben om niet mee te gaan! 



 

Chiro Gits online 

 

 

Liefste chirowietjes, 
 
Na een zaterdagnamiddag vol ravotten, spelen, knutselen, dansen, zingen… vinden  wij 
het heel normaal dat jullie helemaal op zijn als jullie thuiskomen, dat jullie juist nog 
energie genoeg hebben om de verf van jullie gezicht te wassen en dat jullie daarna niet 
veel meer meer doen dan in de zetel zitten. 
Wij begrijpen het dus ook dat jullie geen zin meer hebben om aan iedereen te vertellen 
hoe tof het weer eens was in de chiro, maar daar hebben wij een oplossing voor! 
Vraag aan mama, papa, oma, opa, meme, pepe, tante, nonkel, broer, zus, buur, 
juffrouw… of ze de facebookpagina van Chiro Gits willen liken. Daar zetten wij iedere 
week leuke foto’s op van wat we zoal doen in de chiro. 

 

 
 

 
 
Om jullie 100% op de hoogte te houden van alles, hebben we ook een site 
www.chirogits.be. Daarop vind je wat meer gegevens van de leiding, kun je een 
berichtje achterlaten over hoe tof Chiro Gits wel niet is, je vindt er ook een digitale 
versie van het chiroboekje. Verder zullen wij daar alle belangrijke data op posten, 
waarvoor je telkens ook een briefje krijgt.

http://www.chirogits.be/


 

Nieuwe leidsters 
Dit jaar zijn er maar liefst 7 nieuwe  leidsters. Zij zullen er elke week voor zorgen dat jullie op 

zaterdagnamiddag de tijd van jullie leven hebben. Je kent ze misschien al, de nieuwe 

leidsters zijn Kato, Fiebe, Florence, Amber , Fien, Steffi en Margot. Voor degene die hen nog 

niet zo goed kennen, hier heb je een paar leuke weetjes over elke leidster.  

Kato 

Bijnaam: kietekato 

lievelingseten:  spaghetti zonder champignons  

houdt van: shoppen 

heeft een hekel aan: gekleurde dingen die niet volgens de 

volgorde van de regenboog gerangschikt zijn 

extra: dankzij haar vakantiejob in speelplein Zoeber heeft Kato al 

veel ervaring met spelletjes verzinnen en leiding geven. 

Fiebe 

Bijnaam: bijnaamloze fiebe 

lievelingseten: pasta met scampi’s 

houdt van: enthousiaste chirowietjes 

heeft een hekel aan: mensen die te laat komen 

extra: Fiebe heeft al veel boerderijkampen gedaan met 

kinderen dus ze weet precies hoe ze met zo’n lieve 

chirowietjes als jullie moet omgaan.  

 

 

Florence 

Bijnaam: Florre 

lievelingseten: gehaktschotel van mama Lies 

houdt van: Annie en Danny (haar duifjes) 

heeft een hekel aan: dansen in het openbaar 

extra: Florence wordt van het ene moment op het andere 

onverklaarbaar enthousiast 

 



 

Amber 

Bijnaam: Flamber 

lievelingseten: WAP 

houdt van: de natuur en originele spelletjes 

heeft een hekel aan: genegeerd worden 

extra: Amber is heel sportief en houdt van actieve spelletjes 

 

Fien 

Bijnaam: de liefdesdokter  

lievelingseten: pizza 

houdt van: gitaarspelen en koala’s 

heeft een hekel aan: mensen die kousen dragen in sandalen 

extra: als je een liefje zoekt, kun je altijd eens raad vragen aan 

Fien. 

 

 

Steffi 

Bijnaam: stiftje 

lievelingseten: groene patatjes 

houdt van: slapen 

heeft een hekel aan: voeten 

extra: Steffi vertelt de grappigste mopjes van heel de chiro 

 

 

 

Margot 

Bijnaam: Margie Manca 

lievelingseten: pizza 

houdt van: dansen 

heeft een hekel aan: mensen die te lang treuzelen 

extra: Margot doet graag eens marginaal, dus wie graag zot doet, 

is bij haar aan het juiste adres 

 



 

De leidingsploeg 

 

De paarse sloeberleiding (1ste & 2de leerjaar) 
Lisa Oosterlynck 

 Gsm : 0493 60 31 50 

 Verjaardag : 5 maart  

 Chiroloopbaan : groen – groen – PAARS 

 Favoriete chirospel : papier-steen-schaarrace 

 

Leontien Casteleyn 

 Gsm : 0497 82 32 00 

 Verjaardag : 11 september  

 Chiroloopbaan : rood – geel- PAARS 

 Favoriete chirospel : kiekeboe 

 

Fiebe Seurinck  

 Gsm : 0492 84 96 50 

 Verjaardag : 27 september 

 Chiroloopbaan :  PAARS  

 Favoriete chirospel : altijd – rechtdoor – tocht 

 

Steffi Baert 

 Gsm : 0492 66 99 29 

 Verjaardag : 24 oktober 

 Chiroloopbaan : PAARS 

 Favoriete chirospel : dropping 

 

 

De gele speelclubleiding (3de & 4de leerjaar) 
 

Elien Keirsbilck 

 Gsm : 0474 70 69 35 

 Verjaardag : 22 februari 

 Chiroloopbaan : geel – paars – rood – GEEL 

 Favoriete chirospel : tussen 2 vuren 

 

 

 



 

 

Margot Manca 

 Gsm : 0496 45 24 89 

 Verjaardag : 6 juni 

 Chiroloopbaan : GEEL 

 Favoriete chirospel : juttezakspel 

 

Kato Meeuws 

 Gsm : 0471 35 34 84 

 Verjaardag : 13 maart 

 Chiroloopbaan : GEEL 

 Favoriete chirospel : altijd – rechtdoor – tocht 

 

Celine Baert 

 Gsm : 0496 43 16 38 

 Verjaardag : 6 mei 

 Chiroloopbaan : rood – blauw – blauw – GEEL 

 Favoriete chirospel : dropping 

 

Laure Labeeuw 

 Gsm : 0495 46 87 76 

 Verjaardag : 8 april 

 Chiroloopbaan : paars – GEEL 

 Favoriete chirospel : altijd – rechtdoor – tocht  
 

De groene kwikleiding (5de & 6de leerjaar) 
 

 

Justine Nollet 

 Gsm : 0476 85 22 24 

 Verjaardag : 25 augustus 

 Chiroloopbaan : paars – paars – GROEN 

 Favoriete chirospel : platte Paula 
 

Amber Van Derbeken 

 Gsm : 0487 73 92 41 

 Verjaardag : 6 mei 

 Chiroloopbaan : GROEN 

 Favoriete chirospel : rekketjoet’n 
 



 

 

Maaike Bruwier  

 Gsm : 0477 41 41 76 

 Verjaardag : 6 september 

 Chiroloopbaan : paars – paars – rood – geel – paars – 

groen – rood – groen – blauw – rood – GROEN 

 Favoriete chirospel : mysterieus inleefspel 
 

Marlies Meersman 

 Gsm : 0494 30 19 07 

 Verjaardag : 17 februari  

 Chiroloopbaan : geel – geel – groen – paars – oranje 

– GROEN 

 Favoriete chirospel : zoek de stier 
 

De rode tipperleiding (1ste & 2de middelbaar) 
Fien Alleman  

 Gsm : 0488 21 97 47 

 Verjaardag : 5 juni 

 Chiroloopbaan : ROOD 

 Favoriete chirospel : dropping 
 
 

Lisa Van Acker 

 Gsm : 0471 62 01 58 

 Verjaardag : 1 november 

 Chiroloopbaan : groen – rood – oranje – ROOD 

 Favoriete chirospel : dropping 
 

Florence Alliet 

 Gsm :  0483 45 29 50 

 Verjaardag : 2 november 

 Chiroloopbaan : ROOD 

 Favoriete chirospel : altijd – rechtdoor – tocht 
 

Lise Wydooghe 

 Gsm : 0495 46 95 96 

 Verjaardag : 25 maart 

 Chiroloopbaan : paars – blauw – geel – ROOD 

 Favoriete chirospel: helikoptertje 
 

 

 



 

 

De blauwe tiptienleiding (3de & 4de middelbaar) 
Emma Boone 

 Gsm : 0471 19 59 21 

 Verjaardag : 19 december 

 Chiroloopbaan : geel – groen – BLAUW 

 Favoriete chirospel : altijd – rechtdoor – tocht 
 

Bieke Verhaeghe 

 Gsm : 0470 65 21 56  

 Verjaardag : 3 januari 

 Chiroloopbaan : groen – rood – BLAUW 

 Favoriete chirospel : patato patato 
 

 

 

De oranje aspileiding (5de middelbaar) 
 
Lisa Soete 

 Gsm : 0496 77 17 12 

 Verjaardag : 22 augustus 

 Chiroloopbaan : paars – blauw – paars – geel – 

ORANJE 

 Favoriete chirospel : jutezakkenspel 

 

Maxime Deseyne  

 Gsm : 0494 91 47 08 

 Verjaardag : 26 maart 

 Chiroloopbaan : rood – paars – ORANJE 

 Favoriete chirospel : sprotje in het donker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarthema 
Natuurlijk werkt de chiro ook dit jaar weer met een jaarthema. Het jaarthema 

van dit jaar is…… CHIROCYCLE!! 

 

 Wist je dat een huishouden zo’n 110 tot 165 kg voedsel per jaar 

weggooit? 

 Wist je dat bij het maken van één gsm zo’n 75 kg afval wordt 

geproduceerd? 

 Wist je dat wij allemaal per dag elk 1 kg afval weggooien?  

 Wist je dat de trui die jij nu misschien aanhebt, gemaakt werd van 

gerecycleerde plastic flessen? 

 

Dit zijn allemaal zaken om even bij stil te staan, die afvalberg MOET kleiner! En 

daar zullen wij als Chiro iets aan doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En deze figuren zullen ons daarbij helpen. 

 

Vanonder in het midden zien jullie Blik en Brik. Beiden doen 

ze hun uiterste best om niet in de vuilnisbak te belanden. 

Brik is uit een kapotte frigo ontsnapt en Blik uit een overvolle 

vuilnisbak. Ze komen elkaar tegen en gaan op zoek naar de 

plaats waar ze écht thuishoren. Namelijk de PMD-zak. 

 

Links vanonder zien jullie oma en opa GSM. Oma GSM komt Blik en Brik tegen 

en gaat met hen op zoek naar het containerpark. Ze wordt met opa GSM (ofwel 

Dirk de Nokia) herenigd op het containerpark nadat ze elkaar jarenlang niet 

meer hadden gezien.  

 

De Frigo is al jaren kapot. Hij voelt zich eenzaam en hoopt dat iemand hem 

opmerkt en naar het containerpark brengt, zodat hij kan gerecycleerd worden. 

Zo hoopt hij anderen te kunnen helpen als nieuwe frigo of als een ander 

voorwerp. 

 

Vuilnisbak, of “Bullebak’’, slorpt alles op wat hij tegenkomt, ongeacht of het 

etensresten, PMD of restafval is. Hij zit al het afval achterna en probeert hen 

allemaal op te slorpen, ook al behoort niet al het afval in dezelfde vuilnisbak. 

 

 

Samen met deze figuren zullen we er dit jaar een milieuvriendelijk Chirojaar 

van proberen te maken! Helpen jullie mee? 

 

Kijk gerust eens op de site : www.chiro.be/chirocycle als jullie benieuwd zijn 

naar de avonturen van Blik en Brik, ook het jaarthemaliedje is op deze site 

terug te vinden. Misschien kunnen jullie het al vanbuiten leren zodat jullie het 

al kennen tegen dat we het eens in de chiro zingen? 

 

 

 

  

http://www.chiro.be/chirocycle


 

Sloebers 
 

Hallooo, allerliefste sloebers.  
Als je dit boekje hebt gekregen,  
ben je ingeschreven voor een superleuk chirojaar.  
We zullen dit trimester heel veel leuke spelletjes spelen, 
maar ook enkele speciale activiteiten.  
Bekijk  het hieronder zelf maar!  
Wij hebben er alvast superveel zin in.  
Hopelijk zijn jullie elke week aanwezig in de chiro.  
Jullie leidsters: Leontien, Steffi, Fiebe en Lisa  
 

8 oktober: Chiro 
15 oktober: chiro 
22 oktober: themadag 
29 oktober: Halloween  
5-6 november: we gaan op weekend (verdere info volgt) 
12 november: chiro 
19 november: letterfeest (verdere info volgt) 
26 november: chiro 
3 december: sinterklaasfeest 
10 december: chiro 
17 december: chiro 

 
 



 

 DAG ALLERLIEFSTE SPEELCLUBJES!!! 

Aangezien jullie dit boekje lezen,  
wil dat zeggen dat jullie ingeschreven zijn voor een nieuw mega 

fantastisch supertof jaar!  
Met niet 1, niet 2, niet 3, niet 4 maar wel 5 leidsters! 

Wij zien er alvast heel hard naar uit hopelijk jullie ook. 
Er staan al een hoop speciale activiteiten gepland voor ons super 

duper speelclub jaar . 
 

08/10  CHIRO  

15/10  CHIRO  

22/10  CHIRO  

29/10  CHIRO  

5/11  weekend: info volgt! 

6/11: weekend:  info volgt!  

12/11  CHIRO  

 

Veel kusjes van jullie leidsters!  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Elien, Celine, Laure, Kato & Margot 

                                               

19/11  Letterfeest : info volgt  

26/11  CHIRO  

03/12  Sinterklaasfeestje: info volgt! 

10/12  CHIRO  

17/12  Kerstfeestje: info volgt! 

24/12  GEEN CHIRO   

31/12  GEEN CHIRO   

 

 



 

Kwiks 

 

Dag superleukemegatoffe  

 

Wij hopen dat jullie er héél veel zin in hebben dit jaar want jullie leidstertjes staan te 

popelen om er aan te beginnen. Wij hebben voor jullie al een chirokalender opgesteld zodat 

jullie elke week weten wanneer jullie kunnen komen!  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Veel kusjes van jullie leidsters 

Maaike, Marlies, Justine en Amber  

xxxxxxxxxx 

 

 

1 oktober  

-> chiro 8 oktober 

-> chiro  

 

15 

oktober -> 

chiro 

22 

oktober -> 

chiro 

28 oktober ->  

19u 30 tot    

21u 30 

HALLOWEEN 
5 november 

-> chiro 

 

12 

november 

-> chiro 

26 

november -> 

chiro 

 

3 december -> 

SINTERKLAAS 
10 

december 

-> chiro 

17 december -> 

kerstfeestje van 

14u tot 16u   

19 

november ->  

chiro van 

16u tot 18u 



 

Tippers  
Dag lieve Tippertjes en welkom bij het fantastische Tipperjaar! 

Wij zijn er helemaal klaar voor en we hopen dat jullie dat ook zijn! 

Lisa is er jammer genoeg even niet maar fanmail is wel altijd welkom bij onderstaand adres: 

Lisa Van Acker 
Rue de Cugnaux 110 

31000 Toulouse 
Er staan heel veel  leuke activiteiten op het programma dus zorg maar dat je iedere week 

aanwezig bent! En vergeet niet af en toe het boekje te checken! 

Veel liefs, jullie super coole leidsters, 

Lise, Lisa, Fien en Florence 

 
 

 

 
 

za. 8 okt: CHIRO 
 

za. 19 nov : CHIRO  (16u-18u) 
 

za. 15 okt:       CHIRO, neem een selfie van 
jezelf met een geit mee 
 

za. 26 nov: CHIRO 
 

za. 22 okt: CHIRO 
 

vrij 2 dec: CHIRO (19u30-22u30) 

28/10- 29/10 – 30/10 : TIPPERWEEKEND 
(info volgt!) 
 

za . 10 dec: CHIRO 
 

vrij. 04 nov: CHIRO (20u-22u30) 
 

za. 17 dec:  CHIRO (later meer info) 
 

za. 12 nov:  CHIRO 
 

za. 23 dec: GEEN CHIRO 
 

vrij. 18/11  Onze chirofuif:  
                          CHIROS FOR LIFE 

za. 31 dec:       GEEN CHIRO 



 

Tiptiens 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

Aspi’s 
Daaaaaaag lieve Aspi’tjes 
Wij zijn heel blij dat jullie dit boekje vasthouden, want dat wil zeggen dat wij dit jaar samen 

met jou de leukste tijd van je Chirocarrière mogen beleven.  

Wij hebben er alvast heel veel zin in!  

 

Vele kusjes, Maxime en Lisa xxxxxxxxxx  

 

8 oktober:             CHIRO 
 

19 november:      CHIRO  

15 oktober:          CHIRO  
 

26 november:      CHIRO (draag jullie short) 
 

22 oktober:          CHIRO  
 

2 december:        CHIRO  
(19u30-22u30) 
 

28 oktober:          CHIRO (draag jullie short) 
(19u30-22u30) 
 

10 december:      CHIRO 
 

5 november:        CHIRO 16 december:      CHIRO (draag jullie short) 
(19u30-22u30) 
 

12 november:     CHIRO  
(zorg goed voor Maxime, want ze is alleen) 
 

24 december:      GEEN CHIRO 
 

18 november:     CHIROS!! 
 

31 december:      GEEN CHIRO 
 



 

De Banier 
Wisten jullie al dat er een échte Chirowinkel bestaat?? Je hoeft er zelfs niet ver 

voor te gaan, want er is er al eentje in Roeselare! Alle leuke chirospullen die je 

niet bij ons kunt kopen, kan je daar kopen. Zoals bijvoorbeeld een chiro-

onderbroek, een chirozonnebril, chirokousen, een chirotandenborstel… 

Ook voor knutselmateriaal en spelletjes kun je daar terecht! Kortom, zeker de 

moeite om eens binnen te springen. 

Met de lidkaart die jullie van ons krijgen, krijg je bij de Banier zelfs korting op 

van alles en nog wat!  

Op onze site www.chirogits.be vindt je de link naar de site van de Banier. Neem 

gerust eens een kijkje want alles wat je je maar kan bedenken, hebben ze daar! 

 

http://www.chirogits.be/


 

Chiroscoop 
 

Ram 21 maa – 20 apr 
Liefde: Let goed op wanneer je naar de chiro komt, misschien kom je onderweg 

wel de ware tegen. 

Vriendschap: Hoe meer je naar de chiro komt met je beste vriendin, hoe sterker 

jullie vriendschap zal worden. 

Tip: draag geen kousen in sandalen, tenzij het chirokousen zijn! 

 

 

Stier 21 apr – 21 mei 

Liefde: Jij hebt geen jongen nodig om jou te amuseren, met jouw vriendinnen zijn 

chironamiddagen zelfs nog leuker.  

Vriendschap: Voor jou zijn vriendinnen op dit moment belangrijker dan een lief.  

Tip: Wanneer je de draad kwijt bent, kun je gewoon een nieuwe draad kopen. 

 

 

Tweeling 22 mei – 21 jun 

Liefde: Alle jongens vallen voor jou, maar zet je dates niet op zaterdag zodat je ook 

naar de chiro kan komen. 

Vriendschap: Je vriendinnen kunnen jaloers worden op alle aandacht die je krijgt 

van jongens, vergeet niet om ook tijd met je vriendinnen door te brengen.  

Tip: Het is niet omdat je tweeling bent, dat je ook jongens moet delen met je zus. 

 

 

Kreeft 22 jun – 23 jul 

Liefde: Vertel die mooie jongen waarvan je al dagen droomt eens hoe je je echt 

voelt. Misschien voelt hij wel hetzelfde. 

Vriendschap: Sommige oude vriendschappen zijn wat verwaterd, neem weer 

contact op met die vriendinnen, alles zal weer net zoals vroeger voelen. 

Tip: De chiro is de ideale plaats om oude vriendschappen opnieuw te versterken. 

 

 

Leeuw 24 jul – 23 aug 

Liefde: Jagen is jouw ding, maar laat de jongens ook eens naar jou toekomen.  

Vriendschap: Jij hebt superveel vrienden in de chiro en voelt je er supergelukkig bij. 

Dit zal alleen maar zo blijven als je zoveel mogelijk naar de chiro komt.  

Tip: Wees alert, slapen is voor mummies.  

 

 

 



 

 

Maagd 24 aug – 23 sep 

Liefde: Doe eens iets dat je normaal niet zou durven, misschien kom je daar wel een 

leuke jongen tegen. 

Vriendschap: Probeer ruzie te voorkomen door samen tijd door te brengen in de 

chiro. 

Tip: Draag nooit alle kleuren van de regenboog door elkaar, tenzij je naar de chiro 

gaat, dan geldt de regel: hoe gekker, hoe liever.  

Weegschaal 24 sep – 23 okt 

Liefde: Je hoeft niet jaloers te zijn op het liefje van je beste vriendin, jij zal ook 

iemand vinden, misschien zelfs sneller dan je denkt.  

Vriendschap: Voor jou lijkt vrienden maken soms een hele opgave, maar zo moeilijk 

is het niet. Praat eens met iemand over iets wat je gemeen hebt, de vriendschap 

volgt vanzelf. 

 Tip: Sta tijdens de spelletjes niet te veel aan de zijlijn en neem zelf initiatief. 

Schorpioen 24 okt – 22 nov 

Liefde: Liefde interesseert jou niet, en dat is ook niet erg, je bent nog jong en zult 

nog tijd genoeg hebben om de ware te vinden.  

Vriendschap: Jij denkt voortdurend aan je vrienden, maar je mag niet vergeten om 

ook eens aan jezelf te denken.  

Tip: Je mag je tegenstander nooit onderschatten.  

 

Boogschutter 23 nov – 22 dec 

Liefde: Jij bent de laatste tijd wat in de war door de liefde, maar laat je niet 

afleiden door wat je vrienden tegen je zeggen, volg altijd je hart.  

Vriendschap: Jij maakt dit jaar nieuwe vrienden voor het leven in de chiro.  

Tip: Je hoeft niet alles te winnen, soms is deelnemen belangrijker.  

 

Steenbok 23 dec – 20 jan 

Liefde: Liefde en vriendschap is moeilijk om te combineren, denk goed na voor je 

levensbepalende beslissingen neemt. 

Vriendschap: Als je vrienden te veel van je vragen, mag je dit gerust zeggen, blijf 

wel altijd beleefd. 

Tip: In de chiro krijg je altijd een tweede kans, wat je ook verkeerd hebt gedaan.  

Waterman 21 jan – 18 feb 

Liefde: Het lief van je beste vriendin innemen is niet oké. 

Vriendschap: Jij bent de ideale vriendin, je luistert goed en geeft goede raad. 

Probeer je eigen raad ook eens op te volgen. 

Tip: Probeer elke dag iets nieuws, zoals soep eten met een vork. 

 

Vissen 19 feb – 20 maa 

Liefde: Jongens komen, jongens gaan, alleen echte chirovrienden blijven bestaan. 

Vriendschap: Jongens zijn leuk, maar vrienden zijn nog leuker, zeker als ze samen 

bij jou in de chiro zitten. 

Tip: Vertel elke dag een mopje en je zal je gelukkiger voelen. 



 

 

Spelletjes 
 

  



 

CHIROS FOR LIFE  
 

Vrijdag 18 november 

 


