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VOORWOORD  
Beste chirowietjes en ouders, 

Het tweede trimester zit er al op, maar niet getreurd, 

het derde trimester komt eraan! Het wordt een 

trimester met nóg leukere spelletjes, nóg toffere namiddagen,  

nóg dikkere vriendschappen en nóg meer plezier! Wij zijn er alvast klaar voor 

om er samen met jullie nog een heel trimester in te vliegen. 

 

Jullie denken waarschijnlijk : ‘wat kan er nu nog allemaal gebeuren in het derde 

trimester? We hebben al bijna alles gedaan?’. Daar hebben jullie gelijk in! Wij 

hebben ons de voorbije maanden al allemaal ingezet voor Music For Life, we 

hebben al onze Chiros-fuif gehad, de Sint is al op bezoek geweest, jullie zijn met 

jullie eigen groep al op weekend geweest, onze BeerBQ is al gepasseerd, jullie 

hebben al eens kunnen proeven van het beroepsleven op Roefel, en dan 

vergeten we nog alle ‘normale’ zaterdagnamiddagen waarop wij elke keer 

opnieuw klaarstaan met een supercool spel voor jullie.  

 

Het wordt, zoals jullie wel merken, zeer moeilijk voor ons om de voorbije twee 

trimesters te overtreffen, maar we zullen ons best doen. Hier hebben jullie 

alvast een voorproefje : we starten het trimester met onze daguitstap, 

daarnaast is er ook onze jaarlijkse ijscrèmeverkoop (jaja terug ijsjes, geen wc-

papier) waarop we iedereen van harte uitnodigen om samen met ons superveel 

ijsjes in Gits te verkopen! Als laatste topper hebben we nog onze vriendjesdag, 

waarop voor één keer ook niet-chirowietjes welkom zijn om samen met ons te 

spelen. 

 

Kortom, het derde trimester wordt een TOP trimester. Kan je al niet meer 

wachten? Lees dan hier wat er jullie allemaal te wachten staat.  

 

Vele groetjes van jullie leidsters xxxxx 

 



Belangrijke data 
Zoals elk trimester zijn er ook in dit trimester enkele belangrijke data, meer 

nog, in het derde trimester zijn er EXTRA veel belangrijke data. Neem er dus 

zeker jullie agenda bij en noteer ze allemaal! 

 

 
 
 

PAASVAKANITIE 

 
Kampinschrijvingen : vanaf de 
paasvakantie beginnen we eraan! Wij 
komen langs bij jullie thuis om jullie 
in te schrijven voor ons kamp (geen 
paniek als wij niet in de paasvakantie 
zijn langs geweest, de paasvakantie is 
kort en wij hebben veel chirowietjes!) 
 
Tijdens de paasvakantie is er  
GEEN CHIRO 
 

 
3 april 

 
Infomoment over ons kamp 
 

 
8 april 

 
Karmaspi (aspifuif) 
 

 
22 april 

 
Daguitstap 
 

 
6 mei 

 
Ijscrèmeverkoop : ENKEL voor kwiks, 
tipper, tiptiens en aspi’s 
GEEN CHIRO VOOR SLOEBERS EN 
SPEELCLUB 
 

 
20 mei 

 
Vriendjesdag 
 

 
10 juni 

 
Chiro op aangepaste uren! (leiding 
heeft examens  ) 
 

 

Om zeker niets te missen, kijken jullie ook beste elke week nog eens in het 

programma van jullie eigen afdeling. 



VRIENDJESDAG 
Normaal ging vriendjesdag vorig trimester doorgaan, maar deze is wegens 

omstandigheden verplaatst naar : 20 MEI. Nodig op die dag dus allemaal maar 

een vriendje of vriendinnetje, broertje of zusje… uit om samen met ons te 

komen spelen!  

Jullie zorgen voor een vriendje, wij voor extra 4-uurtjes! 

 

 
INFOMOMENT 

 

Elk jaar voorzien wij een moment waarop wij uitleg geven over ons kamp. Dit 

jaar gaat dit door op maandag 3 april. Op die avond zijn jullie allemaal van 

harte welkom in onze Chirolokalen om 19u30.  

Iedereen is van harte welkom, maar de ouders van de Chirowietjes die nog 

nooit op kamp geweest zijn in het bijzonder!  

Wij voorzien een mooie diavoorstelling met daarop 

alles wat je moet weten over ons kamp, zoals de 

prijs, dagindeling, wat er allemaal mee moet in de 

valies… Kortom, zeker de moeite om eens af te 

komen als jullie graag zouden weten wat wij 

gedurende deze tien dagen (zeven dagen voor de 

sloebers) zonder mama en papa allemaal 

uitspoken.  

DUS : afspraak : maandag 3 april om 19u30 in de 

Chirolokalen (inschrijven is niet nodig) 

 



Ijscrèmeverkoop 
 

De CHIROGITS-IJSMOBIEL is terug! Na een jaartje wc-papier hebben we 

besloten dat we toch eigenlijk veel liever ijsjes verkopen. 

 

Dit jaar doen wij samen met jullie op 6 mei de ronde, om heel Gits van Chiro 

Gits-ijsjes te voorzien. Jullie worden om 8u45 verwacht aan de kerk (in Chiro-

uniform). Voor tiptiens en aspi’s zou het handig zijn om een fiets mee te 

hebben.  

 

De ijscrèmeverkoop is gedaan rond 12u30. Naar jaarlijkse 

gewoonte gaan wij, nadat al onze ijsjes verkocht zijn, allemaal 

samen frietjes eten bij frituur Monique. Breng dus zeker centjes 

mee als je ’s middags samen met ons frietjes wilt eten.  

 

Wisten jullie dat we met de opbrengst van de ijscrèmeverkoop een deel van 

het kamp betalen? Hoe meer ijsjes wij dus kunnen verkopen, hoe meer geld wij 

hebben om nieuwe spelletjes, nieuwe tenten, meer dessertjes… te kunnen 

kopen op kamp. Vele handen maken licht werk, daarom hebben wij voor jullie 

een uitdaging. Als er in totaal meer dan 45 Chirowietjes komen helpen om 

ijsjes te verkopen, voorzien wij voor jullie een leuke verrassing!  

 

DUS : - zaterdag 6 mei, om 8u45 aan de kerk van Gits 

 - breng geld mee voor frietjes als je samen met ons frietjes wilt eten 

 - meer dan 45 chirowietjes = verrassing  

- ijscrèmeverkoop is ENKEL voor kwiks, tippers, tiptiens en aspi’s 

- zaterdag 6 mei is er dus geen CHIRO voor sloebers en speelclub 

 

Wij hopen jullie met meer dan 45 te mogen verwelkomen!  

 



Daguitstap 
 

Beste chirowietjes en ouders,  

Net als elk jaar gaan we ook deze keer op 

daguitstap! 

We gaan dit jaar … naar … ergens waar er 

water aanwezig is!  

Dit doen we op zaterdag 22 april. We gaan met de trein, dus we verwachten 

jullie in uniform aan het station van Lichtervelde, stipt om 10u00. Daar nemen 

we de trein richting… . We blijven er de hele dag en zijn ongeveer om 18u30 

terug in Lichtervelde. Inschrijven kan tot en met zaterdag 24 maart. De 

daguitstap kost 25 euro. We moeten de inschrijvingen op tijd kunnen 

ontvangen, omdat we de plaatsen van de trein moeten bestellen. Indien je te 

laat was met inschrijven, kan je nog mee, maar zal je ’s morgens zelf een B-

dagtrip-ticket moeten betalen (en dat is duurder dan onze inschrijvingsprijs). 

Vergeet ook zeker je picknick, drank en zwemgerief niet!  Kindjes die nog 

niet zo goed kunnen zwemmen brengen hun bandjes mee! 

_____________________________________________________________________ 

Ik, 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sloeber/Speelclub/Kwik/Tipper/Tiptien/Aspi, ga op 22 april mee op daguitstap. 

Gelieve dit strookje in een gesloten envelop met duidelijk ‘daguitstap chiro’ erop 

en de naam van je dochter met het gepaste geld af te geven aan de volgende 

mensen: 

* Leidster Marlies 
Plataanstraat 2 
8830 Gits 
 
Ofwel bij 
Leidster Margot 
Ogierlandestraat 10 
8830 Gits 
 
OF af te geven in de chiro aan een leidster of in de brievenbus van de chiro. 
 

 

 



BeerBQ 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 

die aanwezig was op onze BeerBQ. Op zaterdag 

4 maart hebben wij zo’n 265 mensen mogen 

verwelkomen om samen met ons bbq te eten 

en een streekbiertje te drinken. Wij hebben 

alvast zeer smakelijk gegeten, hopelijk jullie 

ook! 

 

De aanwezigen kunnen zeker beamen dat de 

afwezigen ongelijk hadden! Wij hopen jullie ook 

volgend jaar zo talrijk te mogen verwelkomen!  

 

 

 

 

Lekker op kamp 
‘Lekker op kamp’ zegt jullie waarschijnlijk niet zo veel. Toch kennen jullie het 

allemaal! Het is de naam van de actie waaraan wij elk jaar meedoen om gratis 

melk en fruitsap te krijgen voor ons kamp. 

 

Jullie kunnen ons daar allemaal bij helpen door 

de gele flapjes die aan de Joyvalle- en de 

Appelsientjesbrikken hangen, uit te knippen en 

mee te brengen naar de Chiro (of achter te 

laten in een van de vele doosjes die wij in 

verschillende winkels in Gits hebben gezet).  

 

Spaar dus mee met ons om zoveel mogelijk 

flapjes te verzamelen (per 10 flapjes krijgen wij 

1 liter melk of fruitsap)! OPGELET : deze actie 

loopt maar tot 31 mei, dus breng zeker jullie 

ingezamelde flapjes mee voor vriendjesdag! (20 mei).  

 
 

 

 
 



Sloebers 
Hallllooooooooooooooo allerliefste sloebers     

We zitten alweer aan het laatste trimester…. 
OOOOOOOOOOOHHHHH   

Maar niet verdrietig zijn! 
Naast nog vele toffe spelletjes hebben we ook nog enkele supermegatoffe 

activiteiten voor de deur.  
Bekijk het vlug hieronder! 

 
Wij verlangen alvast om dit laatste trimester nog zotter, leuker en toffer 

te maken. (ook al lijkt dit misschien niet mogelijk)  
 

Hopelijk mogen we jullie weer elke zaterdag met jullie beste humeur in de 
chiro verwachten! 

 

Jullie toffe leidsters zien het 
alvast helemaal zitten! 

 
Vele groetjes 

 
Leontien, Steffi, Fiebe en Lisa  

 
xxx 

 
 

 
 

 
 

 

3 april:  Infoavond sloeberkamp om 19u30 ( we organiseren 
een infoavond met alle leuke weetjes hoe een chirokamp er bij 
ons aan toe gaat) 
22 april: DAGUITSTAP 
29 april: chiro 
6 mei: IJSCREMEVERKOOP (die dag GEEN chiro voor de 
sloebers, maar koop maar veel ijsjes!) 

13 mei: chiro 
20 mei: VRIENDJESDAG : breng een vriendje of vriendinnetje 
mee naar de chiro! 
27 mei: chiro 
3 juni: chiro 
10 juni: FILM! Chiro van 14-16u! 
17 juni: chiro met verrassingsleidsters! 

24 juni: laatste chironamiddag, snif snif   



Speelclub 
 
 
Dag lieve speelclubjes! Ons laatste chirotrimester gaat van 

start, maar niet getreurd want er volgt nog een super mega 

fantastisch ultra cool gek leuk kamp!! Wij zien het laatste 

trimester alvast helemaal zitten met jullie. Jullie hebben al 

bewezen dat jullie fotomodellen, kokinnetjes, hondjes en 

zoveel meer kunnen zijn, maar jullie zijn vooral echte 

chirowietjes in hart en nieren. We hebben weer een hoop leuke 

spelletjes in petto. Veel kusjes van jullie 5 leidstertjes die 

jullie heel graag zien xxxxx Elien, Laure, Celine, Margot en 

Kato. 

 
22/04  Daguitstap 

29/04   chiro  

06/05 ijscrèmeverkoop: geen chiro   

13/05  chiro  

20/05  Vriendjesdag! Neem allemaal 

een vriendje of vriendinnetje 

mee. 

27/05  Aspi’s geven leiding 

03/06  Tiptiens geven leiding 

10/06  Film van 14u tot 16u! 

17/06  chiro  

24/06  laatste chirodag  

 
 
 

 



Kwiks 
Allerliefste KWIKJES, 

We weten dat jullie spontaan beginnen wenen bij het ontvangen van dit boekje. Want dat wil al 

weer zeggen dat er 2 fantastische CHIRO trimesters gepasseerd zijn en natuurlijk ook ons mega 

fantastisch weekend. MAAAAAAR…. niet gevreesd er is nog 1 volledig trimester om jullie volledig 

uit te leven! Om zeker geen speciale CHIRO momenten te missen zetten wij nog even  alle data ’s 

op een rijtje. 

 

22 april DAGUITSTAP (info in boekje) 27 mei: aspi’s  geven leiding 

29 april: CHIRO 3 juni: tiptiens geven leiding 

6 mei : ijscrème verkoop (info in boekje) 10 juni: film ( 14.00- 16.00) 
 

13 mei: CHIRO 
 

16 juni: vrijdagavond CHIRO 
 

20 mei: vriendjesdag (neem allemaal je 
vriendje mee naar de CHIRO) 
 

24 juni: CHIRO 
 

  

 

 

  

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Tippers 
Klaar om nog een trimestertje te gehoorzamen aan ons?     

 

22 april : Fien zegt : 
DAGUITSTAP (info in 
boekje) 
 

29 april : Florence zegt : 
CHIRO 

6 mei : Lisa zegt : 
Ijscrèmeverkoop (info in 
boekje) 
 
 

12 mei : Lise zegt : VRIJDAG 
CHIRO (info volgt) 

20 mei : Fien zegt : 
VRIENDJESDAG (meer info 
in dit boekje) 
 

27 mei : Florence zegt : 
CHIRO 

 
 

3 juni : Lisa zegt : CHIRO 10 juni : Lise zegt : CHIRO 
(van 16u-18u)  
 

16 juni : Fien zegt : 
VRIJDAG CHIRO (van 19u – 
21u30) 
 

24 juni : Florence zegt : 
CHIRO 
 
 

  

De leidsters zeggen : TOT OP KAMP 

IEDEREEN!! 



Tiptiens 
Hoi liefste Tip10’s 

Het Chirojaar is alweer bijna voorbij want we zijn jammergenoeg aangekomen bij het laatste 

trimester ( OOOOOOH  ) Maar niet getreurd we hebben dan ook nog een volledig trimester te gaan 

met superveel toffe activiteiten. Zorg er dus maar voor dat jullie iedere week met z’n allen paraat 

staan want van sommige Tip10’s is het toch al een heel tijdje geleden ( we kijken dan ook zeker naar 

niemand ;) ) Check ook zeker en vast jullie boekje zodat jullie op de hoogte blijven van alle 

megasupervetfantastischawesome activiteiten. 

 

Veel groetjes jullie overfantastische leidsters 

Bieke en Emma 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

ZA. 22 april : Daguitstap ZA. 27 mei : Spel 
voorbereiden 

ZA. 29 april : Chiro 
Themadag 

ZA. 3 juni : Leiding geven 

ZA. 6 mei : Ijscrèmeverkoop  ZA. 10 juni : Chiro van 16-18 
uur 

ZA. 13 mei : Chiro  VRIJ. 16 juni : Chiro  
ZA. 20 mei: Vriendjesdag ZA. 24 juni : Laatste keer 

Chiro dit jaar, info volgt    



Aspi’s
Hoooooi lieverdjes 

Na onze fantastische inleefweek, weekend, aspifuif, .. is het weer tijd voor een 

nieuw semester! Maxime en ik kijken er al naar uit, want het wordt weer een 

topsemester!  

Ly jullie <3<3<3<3 

 

22 april: 

Daguitstap 

29 april: 

CHIRO 
6 mei: 

Ijscrème-

verkoop 

13 mei: 

CHIRO 

20 mei: 

Vriendjes

-dag 

27 mei: 

Aspi’s 

leiding 

geven 

3 juni: 

CHIRO 
10 juni: 

Film 

(14u-

16u) 

16 juni: 

CHIRO 

(vrij) 

24 juni: 

Laatste 

CHIRO   



Karmaspi 
 

Aspimeisjes Chiro Gits presenteren: 

8 april 2017 vanaf 21h in de Hembyze te Gits: 
 

'KARMASPI' 
 

 

Wij hopen jullie allemaal 

te mogen verwelkomen op 

onze sfeervolle chirofuif 

waarbij we elk uur een 

actie organiseren. De 

acties maken we later nog 

bekend om het nog een 

beetje spannend te 

houden! En wees gerust, 

we zullen jullie van genoeg 

drank voorzien om er een 

gezellige avond van te 

maken! Hopelijk hebben 

jullie er een beetje zin in! 

BE THERE! 

 

TOEGANG 

VVK €4 

ADD €5 

 
 



Chiroscoop 

Ram 21/03 -20/04 

Vriendschap: Voor jou is vriendschap het allerbelangrijkste en dat is maar goed ook. 

Want chirovrienden zijn vrienden voor het leven! 

Liefde: Je voelt je soms hopeloos, maar dat hoeft niet! De sterren voorspellen een 

liefdevolle toekomst voor jou. 

 

Stier 21/04 – 21/05 

Vriendschap:  Vrienden maken is voor jou kinderspel, maar lukt het wel altijd om ze 

ook te houden? Investeer wat meer tijd in het bewaren van vriendschappen. 

Liefde: Jouw liefdesleven ligt momenteel wat stil, maar dat is niet erg, chirovrienden 

gaan voor! 

 

Tweeling 22/05 – 21/06 

Vriendschap: Het mooiste aan vriendschap is geven en niets terug verwachten, 

onthoud dit! 

Liefde: In de sterren staat geschreven dat je een tijd vol liefde tegemoet gaat. Maar 

vergeet je vrienden niet, zij zijn ook belangrijk! 

 

 

Kreeft 22/06 – 23/07 

Vriendschap: Jij zal binnenkort ontdekken dat je meer vrienden hebt waarop je kan 

rekenen dan je denkt. 

Liefde: Onthoud dat je altijd terechtkan in de chiro als je last hebt van liefdesverdriet. 

Chironamiddagen helpen je om alles te vergeten. 

 

 

Leeuw 24/07 – 23/08 

 

Vriendschap: Geld maakt niet gelukkig en dat besef jij maar al te goed! Daarom hecht 

jij ook zo veel belang aan vriendschap en kijk jij elke week uit naar de chiro om de 

vriendschapsbanden te versterken. 

Liefde: Je hoeft niet jaloers te zijn op het liefje van je vriendin, jij krijgt ook nog liefde, 

geduld is een schone deugd. 

 

Maagd 24/08 – 23/09 

Vriendschap: Vrienden maken kan soms eng zijn, maar het is zeker de moeite waard! 

Vieruurtjes zijn het ideale moment om te praten over gemeenschappelijke interesses 

voor koekjes, zo maak je gemakkelijk nieuwe vrienden. 

Liefde: Er zal een grote verandering op jouw pad komen op het gebied van liefde, 

maar met de juiste vrienden kom je er wel doorheen. 



 

 

Weegschaal 24/09 – 23/10 

Vriendschap:  Vriendjesdag is hét moment waarop jij nieuwe vriendschappen voor 

het leven kan maken! 

Liefde: Soms is het moeilijk voor jou om de balans te vinden tussen vrienden, liefde 

en je familie, maar met een duidelijke planning moet dit zeker lukken! 

 

 

Schorpioen 24/10 – 22/11 

Vriendschap: De sterren voorspellen wat moeilijkheden in de vriendschap, maar geef 

niet op, nu zal je je echte vrienden leren kennen. 

Liefde: Een lief vinden is voor jou nooit een probleem, maar houd niet alle jongens 

voor jezelf, anderen willen ook eens iemand hebben. 

 

 

Boogschutter 23/11 – 22/12 

Vriendschap:  Nieuwe vriendschappen zijn mooi, maar vergeet zeker je oude vrienden 

niet! Spendeer zeker veel tijd met hen in de chiro! 

Liefde: Voor jou lijkt het misschien normaal dat je het vriendje van je beste vriendin af 

en toe kan lenen, maar dat is het zeker niet! Let hierop! 

 

 

Steenbok 23/12 – 20/01 

Vriendschap: Pas op voor ruzies of confrontaties, die kunnen eraan komen, maar met 

een paar brownies los je alles gemakkelijk op. 

Liefde: Het is belangrijk dat je altijd je gevoelens uit, misschien vindt hij je toch leuk? 

 

 

Waterman 21/01/ - 18/02 

 

Vriendschap: Samen in de zetel zitten is leuk, maar samen naar de chiro gaan is nóg 

leuker! Breng je vriendje zeker mee op vriendjesdag! 

Liefde: Liefde is nog niet zo belangrijk voor jou en dat is niet erg. Liefde voor vrienden 

en familie is voor jou belangrijker. 

 

Vissen 19/02 – 20/03 

 

Vriendschap: Jij weet ondertussen al wie je kan vertrouwen en iedereen weet ook 

dat jij goed te vertrouwen bent, dit is een hele belangrijke eigenschap voor een 

goede vriend! 

Liefde: Treur niet als je lief het uitmaakt, er zwemmen genoeg vissen in de zee. 

 

 



Spelletjes 

 

  



 

Chiro Gits Kampweetjes 
weetje 1: Dit jaar gaan we op kamp met de trein. 

 

weetje 2: De kampinschrijvingen starten vanaf de paasvakantie 

 

weetje 3 : Wij gaan dit jaar op kamp naar Arendonk  

 

weetje 4 : we verblijven in Kamphuis ‘Den Broekkant’ 

 

weetje 5 : Iedereen gaat 10 dagen mee op kamp, 

behalve de sloebers, zij gaan 7 dagen mee op kamp 

 

weetje 6 : De sloebers, speelclub, kwiks en tippers hebben geluk, zij slapen in 

zachte bedjes. De tiptiens en aspi’s zullen het tien dagen met een tent moeten 

doen 

 

weetje 7 : Het zijn dit jaar grotendeels de zelfde kokjes als vorig jaar, dussss…. 

EVENLEKKER EN MISSCHIEN ZELFS NOG BETER ETEN!!! 

 

weetje 8 : Het kampthema isssss…… GEHEIM!! 

 

weetje 9 : De leidsters beginnen eind juni al met de spelletjes voor te bereiden. 

 

weetje 10 : de leiding zit gedurende de heeeleeee maand juli in de Chiro, dus 

als jullie je eens vervelen in de grote vakantie, mogen jullie ons altijd een 

bezoekje komen brengen! 

 



 


