
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2de TRIMESTER 2018-2019 
 

 

CHIROWIETJE 



VOORWOORD 
Beste Chirovriendjes en ouders, 

 

JOEPIE, de kerstvakantie is bijna gedaan en het 2de trimester kan eindelijk beginnen!! Gedaan 

met zitten chillen voor de kerstboom, tv te kijken… Zien jullie het zitten om nog een trimester 

supermegafantastischcoole spelletjes te spelen dat je leidsters iedere week maken? Kom dan 

zeker weer af naar de chiro, de leidsters staan weer paraat van 14-17u! 

 

DE CHIRO BEGINT WEER VANAF 12 JANUARI!! 

 

In het boekje vind je alle informatie terug in verband met afspraken in de chiro, verzekeringen, 

contactgegevens van jullie leidsters (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! 

 

De belangrijke data’s van dit trimester zijn:  

- 12 januari: Start 2de trimester! 

- 9-10 maart: 55 jaar (geen chiro, maar zeker welkom op ons 55 jaar!)  

- 16 maart: leidingsweekend (GEEN CHIRO) 

- 6 april: daguitstap 

- 13 en 20 april: Geen Chiro! (paasvakantie) 

 

 

 

De leidsters kijken er alvast weer naar uit om jullie weer terug te zien! Wil je weten of we leuke 

spelletjes spelen? Kom dan maar zeker af naar de Chiro! Lees dus zeker voor elke 

Chironamiddag het boekje door zodat je van alles goed op de hoogte bent! Hopelijk zien we 

jullie dus elke week in de Chiro en maken jullie samen met jullie leidsters er een tof trimester 

van!  

 

TOT 12 JANUARI!!!  

 

JULLIE LIEFSTE LEIDSTERTJES!!!! 



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 altjd 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 daarom 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 het dit boekje, het Chirowietje, online op onze website 

www.chirogits.be . Daarin staan alle data en belangrijke zaken omtrent de afdelingen. 

Hou het boekje dus goed bij zodat je zeker niets mist. 

  



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 het 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. 

 

Al de telefoonnummers van de leidsters en van de VB’s staan ook op de Chiro-

website (chirogits.be) onder de groep waar je kind bij staat. 

 

http://www.chirogits.be/


CHIRO GITS ONLINE  
Chiro Gits is nog steeds actief via facebook en Instagram waardoor dat je dus bij elke 

Chironamiddag foto’s ziet verschijnen wat je kleine spruit heeft uitgestoken.  

Benieuwd?  

Volg ons dan via Facebook: Chiro Gits  

 

 

En via Instagram: chiro.gits 

 

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. 



55 JAAR CHIRO GITS  
Ja, je leest het goed! Dit jaar bestaat onze Chiro al 55 jaar en dat mogelijk we niet zomaar 

voorbij laten gaan! Het weekend 9-10 maart is dan ook al gereserveerd om het dan te vieren! 

Vieren jullie mee? 

We hebben een evement op facebook die ‘Chiro Gits 55 jaar’ noemt. Kijk gerust en hopelijk 

zien we jullie op ons feestweekend!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOEBERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve sloebertjes, 

Gelukkig nieuwjaar!! Jullie leidsters hebben iets te veel gefeest en zijn een boze 
heks tegen gekomen., die hen veranderd heeft in… 

Wij zitten met een groot probleem, Anna is verdwenen en moeten haar zo snel 
mogelijk zien terug te vinden zodat wij terug veranderen in jullie leidsters! Een 
boze heks heeft ons omgetoverd tot Elsa en Olaf van de film Frozen. Helpen jullie 
mee zoeken? 

Knuffels ♡, 

Verdrietige Elsa (Alex) en Olaf (Margaux) 

 

12 januari: Het startschot van de grote zoektocht 

19 januari: Ovie, ovie, let’s watch the movie! 

26 januari: Echte detectives 

2 februari: IJskoninginnen 

9 februari: Op het juiste pad… 

16 februari: Carnaval, verkleed jullie in een Disney figuur 

23 februari: Bescherm ons voor de boze trol! 

2 maart: LET OP! Het ijskasteel smelt. 

9 maart: GEEN CHIRO! De Chiro viert hun 55ste verjaardag! 

16 maart: GEEN CHIRO! Leidingsweekend, Elsa en Olaf zijn even aan het 
uitrusten… 

23 maart: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal! 

30 maart: Het grote eindspel. 

6 april: DAGUITSTAP, meer info volgt! 

13 april: GEEN CHIRO, paasvakantie! 

20 april: GEEN CHIRO, paasvakantie! 



Speelclub 

 

Dag lieve speelclub, 

 

Hebben jullie even veel zin in chiro zoals ons??? Willen jullie ook onze superkrachten 

ondervinden??? Zullen jullie ons geheimpje ook voor jullie houden??? (ssssssstttt) Dit 

trimester wordt nog toffer dan het vorige. Wij zijn weer helemaal uitgerust na de lange 

vakantie en de feestdagen. Hopelijk jullie ook. Want het is weer tijd om er in te vliegen 

en al die overheerlijke chocolade en taart te vergeten. 

 

Veel liefs, 

3  zeemeerminnen die jullie heel graag zien 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

PS. 2019 wordt een superjaar, want we hebben al superleuke spelletjes voor jullie in 

petto hihihi 
 

 

06/04 

DAGUITSTAP 

meer info volgt 

12/01 CHIRO 19/01 CHIRO 
26/01 CHIRO 

02/02 CHIRO 

09/02 

Zeemeerminnenspel 

(kom verkleed als 

zeemeermin) 

16/02 Cupido 

23/02 CHIRO 02/03 CHIRO 09/03 GEEN 

CHIRO 

16/03 GEEN 

CHIRO 

23/03 CHIRO 

30/03 CHIRO 



 

Kwiks 
Dag allerliefste kwikjes, het eerste trimester zit er helaas al weer 

op. Niet getreurd want we zijn nog lang niet halfweg! Dit trimester 

sleuren wij jullie mee in een supermegatof nieuw trimester, met als 

thema SUPERHELDEN! Zet alvast jullie best beentje voor, want er 

zal een hoge dosis girlpower nodig zijn! Liefs de kwikleiding XXX 

 

 

Geen nood, ik  

kom eraan! 

 
        12/01 

HELP! Ik heb 

jouw hulp 

nodig! 

       19/01 

Ooh nee, er zit 

een kat in de 

boom! 

             2/02 

Kom snel, de 

bank is overvallen! 

 

               9/02 

De remmen van  

mijn auto zijn kapot! 

               16/02 

BRAAANND! 

 

23/02 

SOS 

 

               2/03 

Kom verkleed als je 

favoriete superheld! 

 

 

9 / 03 
16 /03 

 

GEEN CHIRO 
 

30 /03 

Een op hol 

geslagen trein! 

 

13/04 
20/04 

Geen misdaden 
meer te zien! 
GEEN CHIRO 

 

6/04 

DAGUITSTAP 

(info volgt) 

23/03 

 

 



 

 

 

 

TIPPERS 
 
 

 

Dag rode Tippers! 

 

Hopelijk hebben jullie supergoed genoten van jullie lange 

kerstvakantie, hebben jullie veel pakjes 

gekregen, zijn jullie misschien op reis 

geweest…want helaas hebben jullie 

leidsters moeten studeren. MAAR NIET 

GETREURD: HET TWEEDE TRIMESTER 

IS AANGEBROKEN en dat wil zeggen 

dat we opnieuw elke week klaar staan om 

superleuke spelletjes en activiteiten te doen met jullie!!!  

Wij hebben er alvast terug superveel zin in!  

Hopelijk jullie ook! 😊  

 

Vele rode zoenen van jullie rode leidsters!  

Bieke & Laure xxx  
 

 

 

 

Leuke mopjes over de kleur ROOD: 

 
1) Waarom is een aardbei rood? 

2) Het is rood en het lacht 

3) Het is rood en loopt door de wei 

4)  Het is rood en staat in de hoek 

5)  Het is dom en het kan rood of groen zijn  
 

 



 

 

ZATERDAG 12 JANUARI 

 

GEEN CHIRO 

 

ZATERAG 19 JANUARI 

 

WE VLIEGEN ER TERUG IN, PATAT! 

 

 

ZATERDAG 26 JANUARI 

 

MAKEN VAN EEN GRIJZE DAG, EEN DAG VOL 

KLEUR 

 

ZATERDAG 2 FEBRUARI 

 

DAN GAAN WE SCHAATSEN, SJOEBIEDOEBIDEE 

(verdere info volgt)  

 

VRIJDAG 8/02-ZONDAG 10/02 

 

TIPPERWEEKEND 😊 (verdere info volgt) 

 

ZATERDAG 16 FEBRUARI 

 

IK BEN VERLIEFD, IEDEREEN MAG HET WETEN 

 

 

ZATERDAG 23 FEBRUARI 

 

ER ZIT EEN GAT IN MIJN DAK 

 

ZATERDAG 2 MAART 

 

IK BEN SUPERPRINSES 

 

 

ZATERDAG 09/03- ZONDAG 10/03 

 

55 JAAR CHIRO GITS- FEESTWEEKEND 

GEEN CHIRO 

 

VRIJDAG 15/03- ZONDAG 17/03 

 

LEIDINGSWEEKEND – GEEN CHIRO 

 

VRIJDAG 22 MAART 

 

EEN MOOIE DROOM 

 

ZATERDAG 30 MAART 

 

IS HET EEN VLIEGTUIG, IS HET EEN VOGEL?  

 
ZATERDAG 6 APRIL 

 
DAGUITSTAP (MEER INFO VOLGT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tip10’s 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Welkom lieve tip10’s in onze mooie Kathedraal de pretmakers in Gits. Wij hebben gehoord 

dat jullie op het slechte pad zijn beland. Jullie nemen drugs,  hebben veel geld en dure 

auto’s. Dit zijn allemaal zonden. In onze zustergemeenschap leven wij ( non Fiebe en Elise) 

heel sober en deze waarde willen wij doorgeven aan de Jeugd. Non Fiebe en non Elise zullen 

jullie begeleiden naar het goeie pad. Als jullie hier in slagen zal God jullie belonen. Als 

oefening kunnen jullie al het ‘Onze Vader ‘ leren.  

Amen 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen  

12/01 Spel voorbereiden ( De nonnekes hebben 

blok ☹)  

19/01 Spel geven aan speelclub en kwiks 

26/01 Chiro  

09/02 Chiro 

16/02 Chiro 

23/02 Chiro 

2/03 Chiro 

9/03 De chiro bestaat 55 jaar! Allemaal komen! 

16/03 Geen chiro 

23/03 Chiro 

30/03 Chiro 

6/04 DAGUITSTAP  

 



Aspi’s  

Allez, Allez, Rouleeeez  

 

Welkom in ons 2de trimester, hopelijk hebben jullie het 1ste trimester goed door kunnen brengen, 

want dit was nog maar een voorproefje. Hopelijk kunnen jullie wat meer muilen in het tweede deel 

😉. Zorg dat jullie stembanden wat gesmeerd zijn want wij zijn er alvast klaar voor! Because all I 

want for Christmas is YOUUUUUUUUUUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/01 Bach 

19/01 Hard Rock 

26/01 A Capella 

3/02 – 9/02 Schlagerfestival 

16/02 Country & Western 

23/02 Drum – ‘n - bass 

2/03 Fanfare 

9/03 Geen Canon, maar wel Karaoke op ons 55 jaar 

Chiroweekend!! 

16/03 Jullie zullen jullie eigen stembanden moeten 

opwarmen, geen chiro ☹ 

23/03 Ierse Folk 

30/03 Psalmen 

6/04 Belangrijke stemdag! Daguitstap! Olé  



 

Spelletje 

 
 

 


