
  
  

CHIROWIETJE 

3e trimester 2017-2018 



 
 
 
Beste chirowietjes en ouders, 
 
Hopelijk zijn jullie na de vakantie allemaal uitgerust en weer klaar om er een 
lap op te geven! Zo kunnen we er samen een super laatste trimester van 
maken! 
 
In het laatste trimester gaan we nog meer lachen, nog meer plezier maken, nog 
vuiler worden, nog meer spelletjes spelen…  
Kortom, het wordt een trimester om niet te missen!  
 
In het (jammergenoeg) laatste chirotrimester van dit jaar hebben wij nog 
enkele speciale gebeurtenissen gepland. Neem er snel jullie agenda bij en 
noteer deze dagen want jullie willen dit niet missen!! 
 
Zaterdag 21 april: DAGUITSTAP!! JOEPIE! Maak jullie rugzak maar klaar voor 
een dagje uit naar één van de leukste pretparken van België!  Blijf vrijdagavond 
niet te lang op want we vertrekken zaterdag al heel vroeg richting Walibi! 
Vergeet zeker je lunchpakket, regenjas, glimlach en de zon niet mee te 
brengen. 
 
Zaterdag 5 mei: Wie heeft de lekkerste ijsjes van het hele land? Chiro Gits 
natuurlijk! Alle chirowietjes zijn welkom op 5 mei om ijsjes te verkopen. ( en 
misschien ook om een ijsje te eten). 
 
Zaterdag 16 juni:  GEEN CHIRO   De leidsters hebben examens. 
 
 
Zaterdag 30 juni: Op deze dag kunnen jullie je bananendozen komen schilderen 
in het kleur van je afdeling. Dit gaat door van 13u00 tot 14u00. Daarna is er dus 
gewoon chiro! De allerlaatste chironamiddag van dit jaar! Niet getreurd! Er 
volgt nog een kamp en dat wil zeggen: 10 dagen chiroplezier à volonté!  



KAMP 2018 
 
 
Zoals jullie misschien al hebben gemerkt, zijn de leidsters tussen het studeren 
door weer volop bezig met chirowietjes in te schrijven voor ons spetterende 
kamp dit jaar. Onze buikjes kriebelen al als we denken aan het chirokamp. 
 
In het eerste boekje stond al wat info over het kamp van dit jaar, maar 
aangezien het kamp nu dichterbij komt, willen we jullie er nog eens aan 
herinneren waar en wanneer we op kamp 
gaan. 
 
 

 
 
We logeren deze zomer 10 dagen in 
kamphuis de Kompel in Beringen (provincie 
Limburg). 
 
 
Wist je dat dit niet de eerste keer is dat we naar deze kampplaats gaan? In 
2010 beleefden jullie leidsters en sommige van de oudsten al een superleuk 
kamp in de Kompel in Beringen. 
 
 
 
 
Dit jaar gaat ons kamp door van 11 tot 21 juli 2018 (sloebers komen vanaf 14 
juli). 
 
Wij kijken er alvast naar uit! 
 

 



INFO-AVOND 
KAMP 

 
 
Op zaterdag 28 april organiseren wij om 17u00 een info-avond over ons 
jaarlijkse kamp. We organiseren deze avond vooral voor sloebers en ouders van 
sloebers, maar ook voor chirowietjes die voor de eerste keer meegaan op 
kamp. (Andere chirowietjes en ouders zijn ook van harte welkom!) 
 
Hoe zal de avond er uitzien? 
 
Wij tonen een diavoorstelling met foto’s van voorgaande kampen, een 
overzicht van hoe een dag op kamp verloopt, wat voor lekkers we allemaal te 
eten krijgen... 
 
Daarna kunnen jullie met al jullie vragen bij de aanwezige leidsters terecht. 
 
Ga jij of gaat je dochter voor de eerste keer mee op kamp en ben je heeeel 
benieuwd hoe 
zo’n 10 dagen 
chirokamp 
verlopen? Kom 
dan zeker naar 
de info-avond 
op zaterdag 28 
april, om 
17u00 in de 
chirolokalen. 
 
Tot dan! 
 
 
  



IJSJESVERKOOP 

 
Natuurlijk rijden we ook dit jaar weer door Gits met onze beroemde ijsjes. 
Iedereen die in Gits woont, zal een chirowietje aan zijn/haar deur krijgen om 
lekkere ijsjes te verkopen. Dit jaar kan er iemand op je deur kloppen of aan je 
bel bellen tussen 10u00 en 13u00. 
 
Alle chirowietjes vanaf de kwiks (dus geen sloebers of speelclub) mogen komen 
helpen om ijsjes te verkopen. Deze helpende handjes verzamelen allemaal om 
9u30 aan de kerk van Gits en om 10u00 wordt het startschot gegeven. Na al 
het harde werken kunnen de ijsjesverkopers genieten van heerlijke frietjes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet thuis? Dan kan u altijd eens passeren langs onze ijskar op de markt! 
Tot dan! 
  



SLOEBERS 
 

Aan de moedigste sloebers van alle Chiro’s uit België, 
Met spijt in het hart moeten wij jullie vertellen dat het laatste trimester van dit chirojaar is aangebroken. Maar 

wat een superjaar hebben wij achter de rug! We zetten het voor jullie eventjes op een rijtje : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals jullie kunnen zien, hebben wij al bijna ALLLEEEEES gedaan, we zijn onder andere ook al gaan zwemmen, 

cinema’tje gespeeld, we hebben een dagje op kamp nagespeeld… 

Zijn jullie benieuwd naar welke nóg straffere activiteiten wij voor jullie hebben voorzien? Hieronder geven wij al 

een kleine tip van wat wij elke week gaan doen. En dan zien wij jullie graag terug, elke zaterdag in de Chiro! 

 

Lieve Chirogroetjes, jullie leidstertjes, Sarah, Luna, Celine en Lise  

SLOEBERWEEKEND 

2017 

Uitstapje naar Funnyparc 

Ook soms stout geweest 

…. 

Huwelijk Jan & 

Sarah 

De Sint kwam op bezoek 

Vriendjesdag 



PS : ook het kamp schijnt supersjiek te zijn  

 
 
 

 

 
za. 21 april 

 
DAGUITSTAP! 

 
za. 28 april 

CHIRO : Maak je borst maar nat, want wij gaan op pad! 
 
+ infomoment kamp : NA de Chiro ( 17u - … ) 

 
za. 5 mei 
 

GEEN CHIRO ijscrèmeverkoop voor kwiks-tippers-tiptiens-

aspi’s, dus sloebers moeten vandaag thuisblijven ☹ (om 
ijsjes te kopen!! ) 

 
za. 12 mei 
 

CHIRO : Hopelijk niet te veel spierpijn, want vandaag kan 
het wel eens vermoeiend zijn! 

 
za. 19 mei 
 

CHIRO : Kom maar allemaal uit jullie kot, want vandaag 
doen wij in de chiro eens extra zot! 

 
za. 26 mei 
 

CHIRO : Jullie leidsters gaan op verlof, maar onze tiptiens 
zijn ook echt supertof! 

 
za. 2 juni 
 

CHIRO : Vandaag zullen we met veel zijn, dat wordt 
superfijn! 

 
za. 9 juni 
 

CHIRO : van 14u-16u!! : De leidsters hebben examen, 
daarom is het vandaag met de speelclub en de kwiks 
tesamen!  

 
za. 16 juni 
 

GEEN CHIRO ☹  

 
za. 23 juni 
 

CHIRO : Omdat de zomer nu echt begint, gaan wij vandaag 
eens helemaal door het lint 

 
za. 30 juni 
 

CHIRO : Laatste keer Chiro dit jaar, hou maar allemaal 
jullie bikini klaar! 
(zwemkleren + bandjes + opblaasdingen zoals bv. krokodil 
bij mooi weer) 
+ bananendozen komen schilderen om 13u als je 
meegaat op kamp! 



SPEELCLUB 
 

Dag allerliefste speelclubbertjes van ons 😊  
 
Het derde trimester starten we met een raadseltje:  
Het is geel, actief en super leuk? Ra Ra Ra wat is het ????  
De Speelclub natuurlijk !!!  
Wij hebben alvast kei veel zin om met jullie samen het derde trimester te 
knallen! We gaan terug allerlei gekke en zotte activiteiten doen. Vervelen staat 

niet in ons chirowoordenboek 😊  
 Wij zullen elke zaterdag paraat staan, hopelijk jullie ook. 

 
Xoxoxoxox 
De tofste leidsters van de wereld  
Lisa, Laure, Steffi en Fiebe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

21 April 
JOEPIE DE 

POEPIE !! HET 
IS 

DAGUITSTAP. 
WALIBI HERE  

WE COME 😊 
2 Juni  

GEZAMENLIJK SPEL MET 
DE SLOEBERS. 

TEEEAAAAAAAAM GEEL 
FOR THE WIN !! 

26 Mei 
JULLIE 

LEIDSTERTJES 
MOETEN 

BLOKKEN ☹ 
MAAR JULLIE 

KRIJGEN 
LEIDING VAN 

DE ENIGE 
ECHTE 

TIPTIENS OF 
ASPIES 

12 Mei 
GA MAAR OP 
ZOEK NAAR 

JULLIE 
BADPAK 

WANT WIJ 
GAAN 

ZWEMMEN! 
 

Meer info 
volgt 

5 Mei 
IJSCREMEVERKOO

OP. 
JAMMER GENOEG 
GEEN CHIRO VOOR 

DE SPEELCUB. 
IJSJES KOPEN IS DE 

BOODSCHAP!  
HMMMM LEKKER  

28 April ’ 
WE GAAN LEKKER NOG 

NIET VERTELLEN WAT WIJ 
GAAN DOEN MAAR HET 

WORDT SUPER LEUK! 
Tot in de chiro  xp 

30 Juni 
BANANENDOZEN 
SCHILDEREN EN 

HET LAATSTE 
SPELLETJE IN DE 
CHIRO VAN DIT 

JAAR. 
 

TOT OP 
KAAAAAAMP 

9 Juni 
WIJ KIJKEN 
GEZELLIG 

SAMEN EEN 
LEUKE FILM! 

 
Chiro: 14-16 u 

19 Mei 
HOU JULLIE KLAAR 

WAAAAAAANT HET IS …….. 
VUIL SPEL ! 

16 Juni 
SORRY DE 
SNORRY 
MAAR 

VANDAAG 
GEEN CHIRO 

☹ 

23 Juni 
OMG DE VOORLAATSTE 
CHIRONAMIDDAG. NOG 

EENS ALLES GEVEN. 



KWIKS 
  

AGENDA 
21 april: Ga met de 5 vrienden naar Walibi ( 
Daguitstap!) 
 
28 april: Organiseer samen met Kyra een 
verrassingsfeestje 
 
5mei: Leyla  heeft grote honger en eet alle ijsjes op 

(ijscrèmeverkoop, geen chiro ☹) 
 
12 mei: Waar is Vincent? 
 
19 mei: Ga op date met Amber 
 
26 mei:  Ooohneee nestor is ontsnapt!! 
 
2 juni:  Dans samen met mol en kyra 
9 juni: Amber nodigt al haar vrienden uit voor een 
gezellige filmavond. ( film van 14u tot 16u) 
16 juni:  De 5 vrienden moeten zeer goed leren voor 

hun examens ( geen chiro ☹) 
 
23 juni:  Wat is er gebeurt met wout? 
 
30 juni: De 5 vrienden komen voor de laatste keer 
samen om afscheid te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TIPPERS 
Dag superhelden, 

Jaja het is weer van dat, het is al het laatste trimester van dit jaar. 

Hopelijk hebben jullie er heeeeel veel zin in en kunnen jullie, net 

zoals ons, al niet meer wachten tot het supermegacoole chirokamp!!! 

Hopelijk zijn jullie elke zaterdag weer talrijk van de partij om er een 

heldhaftige zaterdagnamiddag van te maken. Hier vinden jullie alvast 

de planning voor het derde trimester.    

  



                                

 
  

30 juni: De hulk gaat 

zwemmen (kom allemaal 

met de fiets en vergeet 

jullie bikini niet!!) 

VEEL GROETJES VAN THE 
FANTASTIC FOUR! 



TIPTIENS 
  

 

☹ ☹ ☹ .po anjib reewla re tiz raaj teh, sejtneitpit etsfeil 
oooooollaH 
!!pmak kuelagem nee koo kjilruutan ne retsemirt hcsitsatnaf nee 
gon tglov re, druerteg tein raaM 
 
21/04: patstiugaD 
28/04: Ondersebovenspel 
05/05: (tglov ofni reem) pookrev-emèrcsJI 
12/05: Achterstevorenspel 
19/05: nedierebroov lepS 
26/05: (bulcleepS + srebeolS) neveg gnidieL 
02/06: Vanrechtsnaarlinksspel 
09/06: (16u-18u) mliF  

16/06: ☹ ☹ orihc neeG 
23/06: Omgekeerdspel 
30/06: (gon neglov neru) ejtseeF + (13u-14u) neredlihcs 
nezodnenananaB 
xxxx gnidiel effotrepus eilluj nav sejteorg eleeeeeeV 
 
 

  



ASPI’S 
 
 

 
Ne goeien ovond ollemaole! 
Oe ist da nog me junder 
Widder zin gin zoage  
Doe mo alles me een glunder 
Tis ier  Boris en Leo, ajt nog nie moeste weten 
En natuurlijk meugt je wok den Joeri nie vergeten 
 
Vo den 3e kje, meugen widder junder treffen 
En vergit et nie mo  we gaj overtreffen 
W’ en de ollergroetste mulle van iedre afdjeling 
En ne we zittn nie up de kreeftskeerkring 
 
We zin de dominaste bjesten aan de drinkplekke in de broesse  
We zoeke spel me crocodiln en alligaoters vo de goeste 
Van nature imuum tegen slangevergif 
En dansen da zoew doe up e koraalril 
 
We kunn tekstn ofroatelen an ieder meugelijke vitesse 
En van’t chringene zin widder de boswachteresse 
Ge zit een toffe bende, tis azo dat moe zin 
En kweetnie ofda Karmaspi nog te overtreffen ga zin! 
 
Oei gen vloams verstoat en gerne nek è zoe weten 
Over wuk dat ier goat zi je wel skoone gesketn 
We goan nu ook nie mè verandrn we goan nuj ook ni begun 
Mè te articulern en we zoen pertankne kun. 
 
Oei gen vloams verstoat en ge zi muskien curjeus 
Moar ort noa oezne road nie voe te lachne of serjeus 
Oelange veel te loate we goan nu oak nie begun 
Mè te articulern en we zoen pertankne kun 
 

(https://www.youtube.com/watch?v=ggKx0EhsJhE) 
 

Dikke piepers en tt in’n droj é! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ggKx0EhsJhE


 

 

 

 

 
 

 

Past up past up! 
 Goe kiekn e gasten want ier is de planninge van junder 3e trimestere. 

21 april   't zwyn deur de bjèt'n joag'n  in WALIBI!!! 

28 april tis toopn da de rinne nie voalt lik schitte ut de lucht 

5 mei gif ma sjette, gif mo goaze we goan bitje crèmes gaan 
uitdelen in Gits city ( ijcrème verkoop, info volgt) 

12 mei Bieke is allik wok Nie van nen oaze gepoept  nje 

18 mei T sop es de koole nie weird vo zoaterdage te komn , komt 
gidder mo vridage (chiro vrijdagavond) 

26 mei De weirld is ne grwote zwienebak, em diet mjeeste sloebert 
et mjeeste! (jullie mogen leiding geven, info volgt ) 

2 juni 't is all niet dat oar snien, 't is all die kruljes legn 

9 juni J'eet geene noagle voer an zien gat te skarten, en widder gin 
tid  FILM (info volgt) 
 

16 juni zoektj’spel? wildj boel? Moeje vuste vangn??  Bluf ma thus 
toene (geen chiro) 

23 juni   We goan Leo ton kjé bie d'n buk zettn 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ik ben tante 
Georgette, ke geirne 
kinders in me bed. 
Jupla. 

Ksmitte men 
Vossenberg 
geld!! 

Ik zoen wok gern 
me vossenberg 
geld wiln smittn 

Met wat voor 
marginalen ben ik 
hier toch 
opgescheept zeg! 

Jooow ,Ik 
zin tripi 
pafkous 

Noa buitn moa buitn 
widder zin no binnen! ezo 
krup je doa deure si! 

Ik ben 
supergeil!! 

Kgoan ik sebiet 
e bitje goan 
hakkn up 
diene 
vensterbank 
doa eja 



SPELLETJES 
  

ZOEK DE 5 VERSCHILLEN 

WOORDZOEKER 



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! Natuurlijk kunnen jullie ook 
online chirospullen bestellen. Alle leuke chirospullen die je 
niet bij ons kan kopen, kan je daar kopen. Zoals bijvoorbeeld een 
chiroonderbroek, 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! 
 
 
 
 
 
 

 


