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Beste chirowietjes en ouders,  
 
Zijn jullie klaar om er nog een laatste trimester kei-hard voor te gaan? Wij 
hebben doorheen het jaar de spanning wat opgebouwd, onze inspiratie wat in 
toom gehouden en onze fantasie net niet tot het uiterste gedreven, om van het 
derde trimester een amaaazing vet gaaf supercool trimester te maken. Het 
derde trimester wordt nóg toffer dan trimester 1 en 2 samen en wordt een 
klein voorproefje van ons supertof kamp.  
 
 
Het derde trimester is er weer eentje vol verrassingen, neem er alvast jullie 
agenda bij en noteer de volgende bijzonderheden in jullie agenda :  

1) er is GEEN CHIRO op de volgende data : zaterdag 2 april , zaterdag 9 

april, zaterdag 30 april en zaterdag 14 mei 

 
2) maandag 4 april gaat er een info-moment door in verband met ons 

kamp  voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe een kamp – dag 

verloopt (verdere informatie in het boekje) 

 

3) zaterdag 16 april  : WC-papier verkoop ten voordele van ons kamp 

(verdere informatie in het boekje) 

 

4) zaterdag 23 april : aspi’s Chiro Gits presenteren 

‘KARMASPI’. Een spetterende fuif vol verrassingen. 

 

5) zondag 1 mei : dag van de arbeid, MAAR ook chiro. 

Ja, je leest het goed, op een zondag. Als dat niet leuk zal zijn! 

(Dit geldt niet voor de Tippers!) 

 
Dit zijn vooral de algemene data, neem zeker nog eens een kijkje in het 
programma van je eigen afdeling, want daar kunnen ook nog data veranderd of 
aangepast zijn. 
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Zo, nu hebben jullie waarschijnlijk al heel veel zin in het nieuwe chiro 

semester?  

 
Dan maken wij jullie nu nog een beetje gekker, 
waaaant….het derde trimester is ook hét 
trimester waarin wij bij jullie langskomen om 
jullie in te schrijven voor Chirokamp! Jullie 
mogen ons verwachten vanaf de paasvakantie 
en wij hopen natuurlijk dat er zich zoveel 
mogelijk chiro-wietjes inschrijven, want het 
wordt zowiezo een onvergetelijk kamp! Let op, 
dit jaar gaat het kamp door van 12 tot 22 juli.  
 

 
Nu jullie helemaal warmgemaakt zijn voor het nieuwe semester en jullie de 
batterijtjes hebben kunnen opladen tijdens de paasvakantie, hopen wij jullie 
elke zaterdag  om 14 uur terug te zien @ domein ’t Chringene! 
 
 
Veel lieve Chirogroetjes en tot zo ! 

De chiroleiding 
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Nieuwtjes 
 
 
Kampdata 
Begin dit jaar hebben we een enquête gehouden in verband met de ideale 
kampdatum. Omdat de meningen sterk verdeeld waren, hebben we besloten 
om het kamp afwisselend van datum te laten doorgaan. Hieronder vindt je 
alvast een overzicht van de komende jaren. 
2016  12-22 juli 
2017  21-31 juli 
2018  11-21 juli 
 
 
Chirobrievenbus 
Vanaf nu kan je ook fanmail sturen naar Chiro Gits, want wij 
hebben een brievenbus, joepie! Briefjes om je in te schrijven, 
suggesties, of snoepjes... mogen allemaal gedeponeerd worden in 
onze enige echte chirobrievenbus. 
Ons adres: 
Chiro Gits 
't Chringhene 16 
8830 Gits 
 
 
Fiscale attesten 
Ben je jonger dan 12 jaar? Dan kan je vanaf nu je fiscaal attest komen ophalen 
in de chiro bij Maaike Bruwier. Fiscaal wa?! Een fiscaal attest is simpelweg een 
blaadje papier, waardoor je een deel van je inschrijvingsgeld terug krijgt via de 
belastingen. 
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 Wc papier verkoop 
 

De ijscrèmeverkoop is voor altijd begraven in de diepvries. Maar niet getreurd, 
want in de plaats verkopen wij wc-papier. Voor een poep schoon en fijn, moet 
je dus bij Chiro Gits zijn :) Tussen 9u en 13u gaan wij elke Gitse deur langs, om 
onze zachte velletjes te verkopen. 
 
Voor familieleden, vrienden, kennissen... die niet in Gits wonen, geen paniek, 
want jullie zullen ook kunnen genieten van ons wc-papier. Er zal namelijk nog 
een blaadje uitgedeeld worden, waarbij jullie wc-papier kunnen bestellen.  
 
 
 
Iedereen vanaf de Kwiks (5e leerjaar) mag helpen met de verkoop en dat op 
zaterdag 16 april. Dit wil zeggen dat er voor de Sloebers en Speelclub GEEN 
chiro is deze dag. 
 
We verzamelen stipt om 8u45 aan de kerk van Gits. Na een hopelijk 
fantastische verkoop, gaan we samen frietjes eten bij Monique. Wil jij ook 
frietjes eten, vergeet dan zeker geen centjes mee te brengen.  
 
 
Hopelijk tot dan! 
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Infomoment 
 
 

Op maandag 4 april organiseren wij om 19u30 een info-moment over ons 
kamp. Daarvoor richten wij ons vooral op de sloebers en op alle andere 
chirowietjes die voor de eerste keer mee willen op kamp (andere chirowietjes 
zijn natuurlijk ook van harte welkom!) 
 
Wat kunnen jullie van deze avond verwachten?  
 
 
Wij zullen jullie een kleine diavoorstelling tonen met foto’s 
van ons kamp van vorig jaar, met een overzicht van hoe 
een dag op kamp eruit ziet, met een voorbeeldje van een 
lekker kampmenu…  
Daarna kunnen jullie ook bij ons terecht met al jullie vragen!  
 
Zijn jullie dus benieuwd naar wat wij 10 dagen uitspoken of heb je nog een paar 
vragen in verband met ons kamp dan zijn jullie 4 april van harte welkom om 
19u30 in onze chirolokalen.  
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sloebers 
 
 

Dag sloebers!  
 
We zijn jammer genoeg al aan het 3de en laatste trimester  
gekomen! Maar, niet getreurd, het wordt nog een superleuk 
trimester! We gaan dit trimester nog heel veel leuke 
dingen samen doen! En in juli gaan we samen op kamp! 
Leuk, leuk leuk!!!  
 
 
2  april :  geen chiro (leidingsweekend) 
9 april :  geen chiro (paasvakantie) 
16 april :  geen chiro (wc-papier verkoop)  
23 april : chiro  
30 april : geen chiro ( wel chiro op 1 mei)  
7 mei : chiro 
14 mei  chiro 
21 mei : chiro   
28 mei: chiro (de tiptiens geven leiding) 
4 juni : chiro (de aspi’s geven leiding)  
11 juni : chiro 
18 juni : chiro 
25 juni : chiro  
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speelclub 
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Kwiks 
 
Voila si kwiksjes, hier is het programma voor dit trimester!  
Er is weer heel wat te beleven dit trimester.  
Check het hieronder zelf maar!  

 



 
2 april = Geen chiro  
 

9 april = Geen chiro 

 

16 april = wc-papierverkoop (8:45 aan de kerk) 
 



 
30 april = geen chiro, maar niet getreurd, want 1 mei is het dat wel!  

 

7 mei = chirooooo 

 

14 mei = geen chiro     

 

21 mei = we goan noa de chiroo!!  

 

28 mei = SUUURPRISEEE, wie geeft er deze week leiding?  
 

4 juni = Nog ne ki andere leidsters! RARARA 

11 juni = C H I R O 

18 juni =  Voorlaatste chirodag 

25 juni = Aller aller aller aller allerlaatste chirodag 
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tippers 
 
Aangezien de leidsters tegenwoordig geen inspiratie meer 
hebben om zotte thema’s uit te vinden en daar dan iedere week een spel rond te maken. 
“Jah lap, we doen iets met vermiljoen, wat gaan we keer doen?  – mah we doen gewoon een 
spel en verzinnen dan achteraf wel iets met vermiljoen”Zal het boekje er in de toekomst dus 
een beetje anders uitzien.  
LET OP: we zullen nog steeds een tekstje typen om te verkondigen hoe GEWELDIG WIJ ZIJN 
 en dat jullie gek zijn als jullie niet afkomen, omdat je dan niet weet wat je mist. Maar mis 
je het eigenlijk wel als je niet weet wat het is?  Enfin we zullen er maar niet te diep op 
ingaan. KOM gewoon AF en dan mis je sowieso niets ;) 
 
 
Zaterdag 02/04  geen chiro 
Zaterdag 09/04  geen chiro 
Zaterdag 16/04   8u45-12u WC-papierverkoop  Allen daarheen! 
Zondag 24/04   Tito-activiteit (om 13u30 verzamelen met fiets! – terug rond 
17u30) 
Zaterdag 30/04  chiro 
Zaterdag 07/05  13u30 -17u (zwemmen: breng je zwemkledij en €5 mee + wie 
kan voeren?) 
Vrijdag 13/05   19u – 21u30  
    Zorg dat je voldoende kleren aan hebt ;)  
Zaterdag 21/05  chiro 
Zaterdag 28/05  chiro 
Zaterdag 04/06  16u – 18u 
Vrijdag 10/06   19u – 21u30 
    Breng €6 mee en verkleed je in een teletubbie! 
Zaterdag 18/06  chiro 
Zaterdag 25/06  11u – 17u  speciale afsluiter (info volgt) 
 
 
 
Groetjes 
Elien, Maaike & Bieke  
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tiptiens 
 

16 april  wc papierverkoop (info in boekje)  

23 april  aspifuif 20u30 bij celine of gea thuis, apero + samen nr fuif van aspis  

1 mei  Gea is de lonely leidster van dienst!  

8 mei   KETIDAG info volgt 

 14 mei  Geen chiro  

21 mei   spel voorbereiden  

28 mei  leiding geven aan sloebers, speelclub & kwiks  

4 juni   examenprogramma 16-18u  

11 juni   examenprogramma 16-18u  

18 juni   Chiroooo  

25 juni  BBQ!! (Meer info volgt) 
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apsi's 
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Spelletje 
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