
  
  

CHIROWIETJE 

1e trimester 2018-2019 



VOORWOORDJE 
 
 
Beste chirowietjes en ouders, 
 
Wij zijn megablij jullie allemaal weer te mogen verwelkomen elke zaterdag van 14u tot 17u 
aan onze chirolokalen! Wij hopen dat jullie net zoals wij een goeie portie goesting en 
enthousiasme in jullie hebben zitten om er ook dit jaar weer een fantastisch chirojaar van te 
maken. Op onze startdag zagen wij niet alleen veel bekende gezichtjes, maar ook veel 
nieuwe, en daar zijn wij heeeeeel blij mee! 
 
Niet enkel voor de nieuwe, maar ook voor de andere chirowietjes is het aan te raden het 
boekje van voor naar achter en van achter naar voor te lezen.  
 
 
In het boekje vind je alle informatie terug in verband met afspraken in de chiro, 
verzekeringen, contactgegevens van jullie leidsters  en VB's (zo kunnen jullie fanmail sturen) 
en natuurlijk je eigen programma. Je kijkt best elke week in het chiroboekje, zo weet je altijd 
wanneer er chiro is, of er eventueel een speciale activiteit is, of je iets moet meebrengen, je 
moet verkleden… 
Zeker lezen dus! 
 
 
Enkele belangrijke data in het eerste trimester zijn onder andere zaterdag 24 november. Op 
die dag organiseren wij onze jaarlijkse chirofuif, waardoor er die dag helaas geen chiro zal 
zijn. Daarnaast gaan de kleinsten (sloebers, speelclub, kwiks) op 10 november naar de 
vertelnamiddag in de Broederschool in Roeselare (info hierover volgt). 
 
 
Zoals je leest, hebben wij dit jaar weer heel veel voor jullie in petto! Wie nog meer wil 
weten, komt best zo veel mogelijk naar de chiro! Lees dit boekje nog eens rustig door en 
bekijk goed je eigen programma, zo weet je wat je elke week te wachten staat. Wij hopen 
natuurlijk om elke zaterdag heel veel blije chirogezichtjes te zien, zo kunnen wij er met jullie 
weer een superleuk chirojaar van maken. Wij zien het alvast meer dan zitten! 
 
 
 
Tot in de chiro! 
Veel kusjes, de leidsters 
  



AFSPRAKEN 
 
 

  Er is elke zaterdag chiro van 14u00 tot 17u00. Het is leuk als iedereen zo veel als 
mogelijk op tijd komt, zo kunnen de leidsters op tijd beginnen met hun activiteit. 
Voor wie iets vroeger komt, er zijn altijd leidsters aanwezig in de chiro vanaf 13u30. 

 
 

  Wanneer uw dochter iets vroeger naar huis moet, gelieve dan een briefje mee te 
geven of iemand van de leiding aan te spreken. 

 
 

 We vinden het heel leuk om onze chirowietjes in uniform 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 (kwiks) een 
uniform dragen. 

 
 

 Er wordt niet gesnoept in 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 je mooiste T-shirt 
en rokje maar thuis. 

 
 

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

 Elk trimester komt dit boekje, het Chirowietje, online op onze website 
www.chirogits.be . Daarin staan alle data en belangrijke zaken omtrent de 
afdelingen.  

  

http://www.chirogits.be/


VERZEKERING 
 
 
Gevallen met de fiets onderweg naar de chiro? In je vinger gesneden tijdens het koken? Een 
snee in je bil door over het hekken van het voetbalveld te klauteren? Of simpelweg 
gestruikeld in het bos over een tak en je voet omgeslaan? Geen paniek, de chiro heeft een 
EHBO-koffer die altijd tip-top in orde zit. 
Is het wat erger en kan de leiding het met de EHBO-koffer niet oplossen, dan gaan we naar 
de dokter of het ziekenhuis. Tijdens de chiro ben je namelijk altijd verzekerd, maar wat 
houdt deze verzekering nu precies 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 laste van je familiale polis, niet van de chiropolis. 
 
➢ Materiële schade: Persoonlijke bezittingen (fiets, horloge, gsm…) van de kinderen zijn 

niet verzekerd door de chiropolis. 
 
 
 
 

VRAGEN OF PROBLEMEN? 
 
 
Bij vragen of problemen kunnen jullie altijd bij één van ons terecht, onze gegevens staan op 
onze site, www.chirogits.be of jullie kunnen onze hoofdleidster Fiebe Seurinck opbellen op 

het nummer 0492 84 96 50. 

http://www.chirogits.be/


CHIRO GITS ONLINE 

 
Na een zaterdagnamiddag vol ravotten, spelen, knutselen, dansen, zingen… is het natuurlijk 
ook fijn om aan jullie familie en vrienden te kunnen laten zien wat voor gekke activiteiten 
jullie gedaan hebben! Vraag dus aan jullie mama, papa, broer, zus, nonkel, tante, oma, 
opa,…. om onze Facebookpagina te liken! Zo kunnen ook zij jullie avonturen met jullie 
meebeleven. 
 

 
 
Chiro Gits is niet alleen op Facebook te vinden, maar sinds vorig jaar ook op Instagram! 
Vergeet ons zeker niet te volgen ☺ 
 

 
 
 
En 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 en je vindt er ook  
het chiroboekje. Verder zullen wij daar alle belangrijke data op posten, 
waarvoor je telkens ook een briefje krijgt. 

http://www.chirogits.be/


GROEPSLEIDING 
 
Aangezien enkele leiding vorig jaar is gestopt, hebben wij voor jullie nieuwe groepsleiding in 
petto. Net zoals vorig jaar maakt Steffi Baert er weer van deel uit en dit doet ze met 
niemand minder dan Fiebe Seurinck! Elk nemen ze eigen taken op zich 
 
 

Steffi Baert 
Taken: Algemene zaken en verzekeringen 

Adres: Rodolf callewaerstraat 22 8830 Gits 

Telefoon: 0492 66 99 29 

E-mail: Steffi.baert@outlook.com 

 

  

Fiebe Seurinck 
Taken: Communicatie 

Telefoon: 0492 84 96 50 

E-mail: fiebe.seurinck@gmail.com 

 
 
 
 

Financieel 
Net zoals elk jaar is er ook een leidster die alles regelt wat te maken heeft met 
financiële zaken. Dit jaar is dat leidster Joke Verhaeghe. Haar kan je bereiken 
op het nummer 0472 53 45 47. 
 
 
 

 
 

mailto:Steffi.baert@outlook.com


NIEUWE LEIDSTERS 
 

Pauline 
 

 
 

Alexandra           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audrey            
 

 

Bijnaam: Pol 

Geeft leiding aan: kwiks 

Hobby: babysitten en chiro uiteraard! 

Favoriete spelletje: sprotje in het donker 

Weetje: ze is nog nooit ondersteboven 

geweest in een attractie 

 

Bijnaam: Alex 

Geeft leiding aan: sloebers 

Hobby: toneel, atletiek en chirooooooo 

Favoriete spelletje: dikke Bertha 

Weetje: ze heeft haar eigen blog genaamd 

totalex.be en is vegetariër 

 

Bijnaam: Odlie 

Geeft leiding aan: speelclub 

Hobby: moni bij LPM en speelpleinwerking en CHIRO!!!! 

Favoriete spelletje:hartenaas 

Weetje: ze doet heel snel pipi in haar broek van te 

lachen en speelt heel vaak vals bij spelletjes 

 



DE LEIDINGSPLOEG 
 

Sloeberleiding 
 
Margaux Desloovere 
 
Gsm : 0497 62 38 04 
Verjaardag : 6 augustus 
Chiroloopbaan : rood - PAARS 
 
 

Alexandra Haven 
 
Gsm : 0494 76 25 50 
Verjaardag : 28 juni 
Chiroloopbaan : PAARS 
 
 

Speelclubleiding 
 

Sarah Declercq 
 
Gsm: 0471 40 12 78  
Verjaardag:  2 februari 
Chiroloopbaan: paars - GEEL 
 

Marthe Labeeuw 
 
Gsm: 0495 79 78 82 
Verjaardag: 12 oktober 
Chiroloopbaan: groen - GEEL 
 

Audrey-Angel Dewilde 
 
Gsm: 0483 41 89 69 
Verjaardag: 29 september 
Chiroloopbaan: GEEL 
 



Kwikleiding 
 
Hanne Deleu 
 
Gsm: 0497 75 24 42 
Verjaardag: 14 december 
Chiroloopbaan: rood - GROEN 
 
 

Pauline Wydooghe 
 
Gsm: 0478 36 37 21 

Verjaardag: 8 juni 
Chiroloopbaan: GROEN 
 

 

Tipperleiding 
 

Bieke Verhaeghe 
 
Gsm : 0470 65 21 56 
Verjaardag : 3 januari 
Chiroloopbaan : groen – rood – blauw - oranje - ROOD 
 
 

Laure Labeeuw 
 
Gsm : 0495 46 87 76 
Verjaardag : 8 april 
Chiroloopbaan : paars – geel – geel – ROOD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiptienleiding 
 
Fiebe Seurinck  
 
Gsm : 0492 84 96 50 
Verjaardag : 27 september 
Chiroloopbaan : paars – geel – BLAUW 
 

 
Elise Nollet 
 
Gsm: 0496 21 88 33 
Verjaardag: 24 april 
Chiroloopbaan: groen - BLAUW 
 
 

Aspileiding 
 
Steffi Baert  
 
Gsm : 0492 66 99 29 
Verjaardag : 24 oktober 
Chiroloopbaan : paars – geel - ORANJE 

 
 
Joke Verhaeghe 
 
Gsm: 0472 53 45 47 
Verjaardag: 1 februari 
Chiroloopbaan: rood - ORANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONZE VB’S 
 
Ook dit jaar stellen wij met trots onze Volwassen Begeleiders voor. 
Indien er problemen of opmerkingen zijn, kunt u altijd bij hen terecht. Zij 
zorgen ervoor dat het probleem met ons overlegd wordt en helpen ons samen 
zoeken naar een oplossing.  
Ook voor positieve boodschappen, kunt u bij hen terecht ☺  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annelies Dereyne 
 
TEL: 0497 97 02 34 
EMAIL: annelies.dereyne@skynet.be 
 

Katrien Creus 
 
TEL: 0476 53 47 16 
EMAIL: katrien.creus@hotmail.be 
 



JAARTHEMA 
 

Ça va?! 
 
'Ça va?!' gaat over de avonturen van 
Eenhoorn, maar stiekem over de 
avonturen van elk van ons! Eenhoorn is op 
het eerste gezicht een gewone eenhoorn. 
Eigenlijk is dat ook echt zo, maar als 
Eenhoorn in de spiegel keek, zou je 
weleens jezelf kunnen zien.  
 
De boodschap achter 'Ça va?!' is eigenlijk 
dat het ook oké is als het even wat minder gaat. Stress, verdriet, 
teleurstelling en angst zijn even normale onderdelen van het leven als 
plezier, blijdschap en trots. We delen allemaal gretig de momenten waarop 
we ons super voelen, maar onze dipjes lijken ons minder de moeite waard 
om te delen. Met het jaarthema ‘Ça va?!’ roepen we op om er óók voor uit 
te komen wanneer het eens minder goed met je gaat. We willen het taboe 
rond – klein en groot – psychisch onwelzijn doorbreken. Zo bouwen we aan 
een cultuur waar ieder individu eerlijk mag vertellen hoe hij of zij zich echt 
voelt, als een eerste stap naar er écht zijn voor elkaar.  
 
Als chiro willen we de boodschap meegeven om niet bang te zijn en met 
iemand te praten als het even niet meer gaat. Maar evenals ook om tijd te 
maken om naar het verhaal van een ander te luisteren. Een knuffel en een 
luisterend oor kunnen wonderen doen! 
 
We willen van de chiro een fijne plek maken waar je jezelf mag zijn, waar je 
je gevoelens met elkaar kunt delen, maar ook waar je je gedachten kunt 
verzetten door middel van supertoffe activiteiten.  
 
Voor meer info over het jaarthema kun je terecht op de site 
https://chiro.be/over-chiro/jaarthema.  
 
 



SLOEBERS 
 

Dag lieve sloebertjes, 

Het nieuwe Chirojaar heeft zijn start bereikt!! Zijn jullie klaar voor een jaar vol 

met leuke momenten? Daguitstap, zwemmen, geweldige zaterdagnamiddagen, 

sloeber- en speelclubweekend en nog zoooveel meer hebben wij voor jullie in 

petto! Leg alvast jullie kleren klaar om te ravotten, want wij gaan er een lap op 

geven. Wij hebben er alvast super veel zin in! Spannend hé… 

 

Enthousiaste groetjes 

Jullie fantastische leiding (Margaux & Alexxx) 

 

 

 

 

22 september: Alle kleuren van de regenboog 

29 september: Haal jullie speurneus en vergrootglas maar 

boven… 

6 oktober: Dikke Berta 

13 oktober: Echte bakkers, die sloebertjes 

20 oktober: Maak jullie borst maar nat, want wij gaan op pad! 

27-28 oktober: Maak jullie valies al klaar, want wij gaan op weeekeeeend!! 

(Verdere info volgt) 

3 november: Haal jullie engste verkleedkleren maar boven, want het is 

Halloweeen! (Kom verkleed naar de chiro.) 

10 november: Letterfeest (Verdere info volgt) 

17 november: Het barbiebosspel 

24 november: Wij organiseren onze jaarlijkse chirofuif CHIROS, dus er zal geen 

chiro zijn ☹ 

1 december: SINTERKLAAS KAPOENTJE, GOOI WAT IN JE SCHOENTJE… 

8 december: De voorlaatste chironamiddag van dit trimester, wij geven er nog          

eens een lap op! 

15 december: Film van 14u00 tot 16u00 

22 december: Jingle Bells, Jingle Bells… 

29 december tot 6 januari: Kerstvakantie, geen chiro ☹ 

 

 



SPEELCLUB 
 
Hallo superfluomegasjieke speelclubbers!!  
 
Hopelijk zijn jullie goed uitgerust en hebben 
jullie genoten van de vakantie, want ja ja ja, 
we beginnen eindelijk weer met een 
spetterend chirojaar! Op zaterdagnamiddag 
zal ’t Chringhene weer jullie vaste stekje zijn 

voor een volledig jaar 😊  
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als jullie lieftallige 
leidstertjes, want ze zitten al weer boordevol met fantastische ideeën 
om jullie zaterdagnamiddagen weer onvergetelijk te maken. 
Verwacht jullie maar aan veel vuil worden, ravotten, schilderen, 
vieruurtjes opvreten, zingen in de formatie... en zo veel meer! 
 
Wij zien het alvast superhard zitten met jullie en samen maken we er 
een topjaar van! 
 
Vele groetjes en kusjes van jullie knalgele leidstertjes, 
Audrey, Marthe en Sarah xx 
 
 

 
 
 
 
 



22 september STARTDAG (JOEPIE!!!!) 

29 september Joepie, vandaag krijgen we een snoeppie (of 
twee) 

6 oktober Because I’m happyyyy... 

13 oktober Wees maar zeker, vandaag gaan we in het 
leger 

20 oktober Vandaag wordt lachen geblazen ,want de 
leidstertjes zullen jullie verbazen (met een 
superleuk spel) 

27-28 oktober Sloeber-
speelclubweekend 
(info volgt!) 
 
 

3 november Hallo, hallo, Halloween, dat is griezelen, 
dat is spoken. (kom zo griezelig mogelijk 

verkleed naar de chiro 😊)  
10 november Letterfeest (info 

volgt!) 
 

17 november Ons zal je niet ontfutselen wat we vandaag 
gaan knutselen... 

24 november GEEN CHIRO (onze fuif Chiros gaat door 
op deze dag en door alle voorbereidingen 
kunnen wij helaas geen chiro geven...) 

1 december Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn 
schoentje  

8 december Het is ondertussen wel al koud, hopelijk 
gaat er niks fout... 

15 december FILM van 14u-16u in de chiro  

22 december All I want for Christmas, is yoouuu!! 

29 december GEEN CHIRO... (begin van de 

kerstvakantie ooohh ☹) 
5 januari  GEEN CHIRO... (opnieuw ooohh ☹)  



KWIKS 
 

EINDELIJK IS HET ZOVER! HET NIEUWE CHIROJAAR STAAT VOOR DE DEUR EN WE 

HOPEN DAT JULLIE ER NET ZOALS WIJ MEGAZOTVEEL GOESTING IN HEBBEN! 

HIERONDER VINDEN JULLIE ALVAST HET PROGRAMMA VOOR HET EERSTE 

TRIMESTER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITEN UITEN UITEN,  

TIJD OM AF TE SLUITEN 

US US US, 

EEN HELE DIKKE KUS 

XXX 

PAULINE EN HANNE 

22/09 
 

START(dag) 

29/09 
Aar aar aar 

Klaar voor het 
nieuwe jaar? 

6/10 
Tief tief tief 

Vandaag 
lekker actief! 

13/10 
Etel etel etel 
Kom maar uit 
je luie zetel! 

 

20/10 
Uur uur uur 
We gaan op 
avontuur! 

27/10 
End end end 
We gaan op 
weekend! 
(info volgt) 

3/11 
Mier mier 

mier 
Drie uur lang 

plezier! 

10/11 
Paf paf paf 
Kom maar 

allemaal af! 
(letterfeest, info 

volgt) 

17/11 
Uil uil uil 

We worden 
lekker vuil! 

 

24/11 
Muis muis muis 
Blijf deze keer 
maar thuis :( 

(GEEN CHIRO) 

1/12 
Ink ink ink 

Waren jullie een 
beetje flink? 

(Sinterklaas op 
bezoek) 

 
 

8/12 
Akken akken 

akken 

Kunnen jullie er 
iets van bakken? 

 

15/12 
Ovie ovie ovie 
Let's watch a 

movie! 
(14 tot 16u) 

22/12 
Oren oren 

oren 
Jezus is 

geboren! 



TIPPERS 
Check et ut allemoale!! 
 
Ons nieuw chirojaar komt eraan en net zoals alle vorige en komende jaren zullen we er 
weer een TOPeditie van maken! We hopen natuurlijk dat jullie er evenveel zin in hebben 
als jullie leidsters die er elke zaterdag weer van de partij zullen zijn. Leer alvast ons lijflied 
vanbuiten want die zul je komend trimester nog heel veel nodig hebben! 
 
Ik ben er klaar voor Peter! Ja oké ,  “ SchoutoutS” check et ut!  
Als je een beetje wil chillen in mienen hof kom gerust allemaal eens af want ik e 
pret en rapen en prei en rapen. Als je een beetje wil chillen in mienen hof kom gerust 
allemoale ma ke owant ik e pret en rapen en pret en rapen.  
Als je een beetje wil chillen , ik ga de patatten uitkappen en achter de patatten 
gaak de pret uitplanten. Ge meugt komen helpen om mee te snoeien mien moeder gaat 
haar allesinds niet komen moeien want ze krijgt pret en rapen en pret en rapen. 
 Poesje stoei poesje stoei mijn selder staat in bloei mijn kelder staat vol water 
laat de paddenstoelen ma groeien steek je handjes in de lucht want ik doe het voor 
alle boeren. 
 Als je een beetje wil chillen in mienen 
hof kom gerust allemoale ma ke of want 
ik e pret en rapen en pret en rapen. Als 
je een beetje wil chillen in mijn hof kom 
gerust allemoale ma ke of  want ik e 
pret en rapen en pret en rapen! 
 
Veel groetjes de tofste chiroleidsters, 
Bieke en Laure 
 
Zaterdag 22 september Start dien boel maar ip 

Zaterdag 29 september Ma how zeg!  

Zaterdag 6 oktober Gif mo chette 

Zaterdag 13 oktober Smoet ma junder kieten 

Zaterdag 20 oktober Preus lik fjirtig 

Zaterdag 27 oktober  J'eit meer snot in z'n neuze, dan geld in 
z'n beuze 

Zaterdag 3 november  Ge pijst toch nie da wieder vakanse 
nemen ? 

Zaterdag 10 november Je moed je mulle oeden 

Zaterdag 17 november Tzwien deur de bjieten jagen 

Zaterdag 24 november Fjeesten gelik de bjeesten! Kom maar 
allemoale af kga der wok sin ekkik 

Vrijdag 30 november 19 – 22 uur Tis de goedheilige man die afkomt 

Zaterdag 8 december j’ is in z’n gat gepekt 

Vrijdag 14 december 19 – 22 uur Deur de meur en were 

Vrijdag 21 december  Fjeesten gelik de bjeesten ma dan ep een 
hoger niveau --- meer info volgt 



TIPTIENS 
Yoooooooo tiptienpatsers 
 
Dit jaar zitten jullie met deze twee rasechte, marginaalste maar vooral zotste patsers van 
Gits City  #8830 opgescheept en da gaat nogal vuurwerk geven  °WOEHOE° (grapje, dat 
gaat niet gebeuren want dat kost ongelooflijk veel geld,lol). Jullie volgen vanaf september 
de cursus ‘Hoe-word-ik-de-beste-patser-van-Gitscity#8830?’. Verwacht jullie maar aan 
zotte, uitdagende en hilarische activiteiten. Doe maar jullie schoonste trainingsvestje aan 
en zet uw klakske op uw ne kop want wij gaan KNALLEEEEUUUUUUNNNN !!! 
PS: Hou allemaal jullie facebook in de gaten  
PSS: De patser die het vaakst aanwezig is geweest zal rijkelijk beloond worden xoxpxd 
Greetzzzzz van de beste patsers in town  
Elise & Fiebe 
 
Zaterdag 22/09 # # # # # # # #STARTDAG 
Zaterdag 29/09 # # # # # # # #CHIRO 
Zaterdag 06/10 # # # # # # # #CHIROCAFE 
Zaterdag 13/10 # # # # # # # #CHIRO 
Zaterdag 20/10 # #echtepatserskomenmethunfiets # #SURPRISE 
VRIJDAG 26/10 # #weesdeengstepatserintown  # #HALLOWEEN 
Zaterdag 03/11 # # # # # # # #CHIRO 
Zaterdag 10/11 # # # # # # # #CHIRO 
Zaterdag 17/11 # #zonderechtepatseroutfitkomjeernietin# #PATSERDAG 
Zaterdag 24/11 # #bieriederkwartier # # # #CHIROS2018 
VRIJDAG  30/11 # #hoorwiekloptdaarkinderen # # #SINT 
VRIJDAG 07/12 # # # # # # # #CHIRO 
VRIJDAG 14/12 # # # # # # # #FILM 
VRIJDAG 21/12 # # # # # # # #CHIRO 

 

 



ASPI'S 
DAG ALLERLIEFSTE ASPIETJES VAN ONS 
 
Als jullie dit lezen wil dat zeggen dat jullie uitverkoren zijn om bij de 
aspi’s te zitten! Omdat dit jullie laatste jaar als lid is en jullie bijna in de 
volwassen wereld terecht komen willen wij jullie nog iets bijleren dit 
jaar. Iets heel belangrijk natuurlijk, anders zouden we het nooit doen. 
Wij leren je alles bij over soa’s. Want da is niet zo heel leuk. Zie hier 
het verloop van het eerste trimester. 
 
Veel liefs jullie leiding xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Zaterdag 22 
september: STARTDAG  Zaterdag 29 september: 

CHLAMYDIA   

Zaterdag 6 oktober:  
GONORROE (+ CHIROCAFE)  

Zaterdag 20 oktober:  
SYFILIS  

Zaterdag 27 oktober:  
 HIV 

Zaterdag 17 november:  
LGV 

Zaterdag 10 november:  
SCHAAMLUIZEN   

Zaterdag 3 november:  
SCHURFT  

Zaterdag 24 november: 
CHIROS (GEEN CHIRO) 

Vrijdag 30 november:  
SINTERKLAASJE …  

Zaterdag 8 december: 
HEPATITIS B  

Zaterdag 13 oktober:  
HERPES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 15 december:  
GENITALE WRATTEN  
 

Vrijdag 21 december:  
KERSTFEESTJE  

Zaterdag 15 december: 
GENITALE WRATTEN 



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!  
 
Hier kun je niet alleen je uniform kopen, maar ook megaveel andere leuke 
chirospullen zoals een chiropet, een chiroonderbroek, chirolaarzen,... 

 
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 vind 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! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHIROSCOOP 
Steenbok (23 december-20 januari) 

Liefde: Voor liefde heb jij geen tijd. Vriendinnen zijn meer dan genoeg. 
Vriendschappen: Je hebt onlangs een nieuwe vriendin ontmoet, toon wat 
meer dat je haar tof vindt, want ze is namelijk erg onzeker. 
Tip: Eet veel groenten en fruit, daar word je groot en sterk van. (dan heb 
je ook meer kans om te winnen bij spelletjes) 
 

Waterman (21 januari-18 februari) 
Liefde: Je zult binnenkort iemand moeten afwijzen, zorg dat je dat op een 
vriendelijke manier doet en hem niet te hard kwetst. 
Vriendschappen: Kom wat vaker naar de chiro, hier zitten je echte 
vriendinnen! 
Tip: Blijf jezelf, verander jezelf niet omdat anderen dat willen. 
 

Vissen (19 februari- 20 maart) 
Liefde: Doe niet zo hard to get! Laat die jongen zien dat je hem ook ziet 
zitten, voor hij zich uit de voeten maakt. 
Vriendschappen: Binnenkort zul je een nieuwe vriendin ontmoeten. Sta 
open voor haar, wie weet wordt ze wel je nieuwe bestie?! 
Tip:  Trakteer je leiding eens op snoepjes, daar worden ze heel gelukkig 
van. 

 

Ram (21 maart-20 april) 
Liefde: Spijtig genoeg zijn er in de chiro geen jongens, misschien vind je je 
lief wel in een andere jeugdbeweging. 
Vriendschap: Laat je niet vangen door fakevrienden. Ze hebben niet altijd 
het beste met je voor. Gelukkig zijn je chirovriendinnen er om je op te 
vangen! 
Tip: Doe eens iets wat je nog nooit gedaan hebt, verleg je grenzen. 

 

Stier (21 april-21 mei) 
Liefde: Het liefdesleven ziet er momenteel nogal triest uit, maar geen 
zorgen, want jouw liefde is onderweg. 
Vriendschap: Probeer eens weer wat extra aandacht te schenken aan die 
ene vriendin, zo zul je de band misschien weer kunnen herstellen. 
Tip: Kom elke week naar de chiro, wie weet kom je onderweg wel een 
leuke jongen tegen ;)  

 

Tweeling (22 mei-21 juni) 
Liefde: Geloof het of niet, maar de sterren hebben het beste met je voor! 
Jij zult je toekomstig lief binnenkort ontmoeten. 
Vriendschap: Jouw vriendinnen zijn jouw leven! En je hebt geluk, want de 
vriendinnen die je nu hebt, zijn er om te keepen!  
Tip: Doe eens een extra klusje thuis, je ouders zullen het zeker appreciëren 



 
Kreeft (22 juni- 23 juli) 

Liefde: Wees niet bang om die ene jongen te zeggen hoe je je voelt, je 
weet nooit wat voor moois eruit kan komen. 
Vriendschap: Vertel je beste vriendin eens dat je haar graag ziet, ze zal er 
zeker gelukkig van worden. 
Tip:  Kom eens wat meer uit je zetel, spreek af met vriendinnen. Dat is 
zoveel leuker dan scrollen op die iPad of gsm. 
 

Leeuw (24 juli-23 augustus) 
Liefde: Jij bent nogal naïef en gelooft snel in de flirterige woorden van 
badboys. Pas maar op, sommige blijken niet zo lief te zijn als je denkt. 
Vriendschap: Kom wat vaker naar de chiro, je chirovriendinnen zijn toch 
de beste?! 
Tip: Drink veel water! Water heeft alleen maar positieve invloeden op 
jezelf. 

 
Maagd (24 augustus- 23 september) 

Liefde: Wees niet bang om die ene jongen te benaderen, ga erop af, doe 
eens gek. 
Vriendschappen: Neem weer eens contact op met die ene vriendin, ze 
zal blij zijn om je weer te horen. 
Tip: Werk tijdens de schoolweek goed voor school, zodat je zaterdag 
helemaal vrij is voor chiro! 

 

Weegschaal (24 september- 23 oktober) 
Liefde: Geen toffe jongens bij jou in de buurt? Geen zorgen, single zijn is 
nog zo slecht niet ;) 
Vriendschappen: Schenk je chirovriendinnen wat meer aandacht, ze zien 
je graag! 
Tip: Laat je niet doen door mensen die denken dat je het niet kunt. 
Bewijs hen het tegendeel. 

 

Schorpioen (24 oktober- 22 november) 
Liefde: Lukt het niet echt in de liefde? Maakt je niet te veel zorgen, je zal 
heus niet eindigen als eenzame kattenvrouw. 
Vriendschappen: Nu je toch geen geluk hebt in de liefde, is het je ultieme 
kans om extra aandacht te schenken aan je vriendinnen! 
Tip: Lach eens wat meer, want lachen is heel gezond. 
 

 

Boogschutter (23 november- 22 december) 

Liefde: Joehoe! Je prins op het witte paard zal binnenkort je pad kruisen. 
Kijk dus maar goed uit je doppen. 
Vriendschappen: Luister eens wat meer naar het advies van je 
vriendinnen, zij hebben alleen maar het beste met je voor. 
Tip: Geef eens wat vaker een knuffel. Dat maakt mensen gelukkig. 
 


