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Voorwoordje
Hallo liefste chirowietje,
Helaas pindakaas, maar het 2e trimester zit er jammer genoeg alweer
op. Maar niet getreurd, want er komt een 3e trimester! Inderdaad,
piraat, een 3e trimester.
Het wordt goe, melkkoe, want we starten het
nieuwe trimester met de nieuwe snoepjesverkoop
op zaterdag 27 april.
Meer info over dit
fantastisch evenement
vind je op de volgende
pagina.
Het chirojaar sluiten we af met het kamp van
21 tot 31 juli.
Dit jaar gaan we richting Buizingen, waar we ons 10 dagen lang
zullen amuseren. 't Zal wel wezen, bakske frezen, dat we ons gaan
amuseren, want chiro Gits is de leukste Chiro van heel de wereld!
Tot de volgende keer, beer en hopelijk zien we elkaar elke zaterdag
terug!

Veel liefs,
De leidingsploeg
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Chirokamp
Nu het laatste trimester van start zal gaan, wil dit ook zeggen dat ons
jaarlijks Chirokamp in zicht is. Ons tiendaagse Chirokamp is dé
afsluiter van het Chirojaar. Het is gewoon iets wat je absoluut niet
mag missen!
Dit jaar gaan we naar Buizingen, een deelgemeente van Halle.
Daar zullen we verblijven in kamphuis Zennedal.

Op maandag 21 juli is het zo ver, dan vertrekken we met ons allen
richting Buizingen. Voor de Sloebers duurt het kamp wat minder
lang, 7 dagen namelijk. Zij vertrekken op donderdag 24 juli.
Op donderdag 31 juli keren terug naar huis.
Wij verlangen er al naar, hopelijk jullie ook!
In de paasvakantie mogen jullie zeker een bezoekje verwachten
van jullie leidsters. De eerste, belangrijkste gegevens worden
dan meegedeeld. Er kan dan ook ingeschreven worden. Begin juli
zullen jullie dan naar jaarlijkse gewoonte het kampboekje met
alle informatie in de bus krijgen!
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Bij eventuele vragen of problemen mag je steeds contact opnemen
met de leidster van je dochter of met hoofdleidsters Steffi Baert of
Fiebe Seurinck op het nummer 0492 84 96 50.
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Snoepjesverkoop
Zaterdag 27 april verkoopt Chiro Gits snoepzakjes in plaats van ijsjes.
Je kan zaterdag in de namiddag een bezoekje verwachten van Chiro gits. Onze
persoonlijke verkopers zijn de sloebers tot en met de aspi’s.
We verzamelen gewoon in de Chiro om 14 uur en zijn weer klaar om 17 uur.
Alle opbrengst gaat integraal naar de Chirowerking zelf.
Er zijn zakjes met zuurtjes en met niet-zuurtjes. Zo’n zakje kost slechts 4 euro.
Mensen die niet thuis zijn kunnen gerust eens langskomen in de Chiro of achteraf
nog zakjes kopen.
Groetjes chiro gits ❤️
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Sloebers
Dag zotte sloebersss ;)
Hopelijk hebben jullie al genoten van de afgelopen twee semesters!
Met het supertoffe chirokamp in het vooruitzicht, beginnen wij jammergenoeg al aan ons laatste chirosemester van dit jaar!
Zijn jullie klaar om er nog een superfantastischmegacool laatste semester van te maken?
Wij alvast wel, hopelijk jullie ook!!
Lieve chirogroetjes Alex & Margaux
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27 april: SNOEPJESVERKOOP (14-17u, we verzamelen allemaal in de chiro)
4 mei: 1, 2, 3 - heeft iemand zin in een zotte chironamiddag of nie?
11 mei: De sloebers worden vandaag omgedoopt tot echte chirowietjes (vuilspel)
18 mei: 1, 2, 3 - worden we vandaag helemaal nat of nie? (waterspelletjes)
25 mei: In mei legt elke vogel een ei
1 juni: 1 ,2, 3 - leven we ons nog eens goed uit of nie?
8 juni: GEEN CHIRO - De leidsters moeten studeren :(
15 juni: GEEN CHIRO - De leidsters moeten studeren :(
22 juni: Laatste chironamiddag (bananendozen schilderen van 13u-14u)
24-31 juli: CHIROKAMP!! :) :)
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Speelclub
SPEELCLUB → Reis rond de wereld
Dag liefste speelclubbertjes, de paasvakantie zit er weer op dus dat wil zeggen dat het laatste trimester
ingaat... 😭 Dit trimester wordt er weer eentje om niet te vergeten. Wij hebben er alvast weer heel veel zin in!!
En omdat we toch al wat denken aan de grote vakantie gaan we dit trimester de wereld rond met jullie. Gaan
jullie met ons mee?
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KWIKS
Jaja, hier zijn we weer voor de laatste keer! Niet getreurd want er staat nog een trimester gevuld met
boordevolle leuke spelletjes en activiteiten alsook het superleukemegafantastische10daagse kamp!!!
Net zoals vorig trimester is er weer een thema aan verbonden, dit trimester is het thema tv-programma’s.
Wel wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook!
p.s. hieronder vind je enkele sfeerbeeldjes van jullie (b)engeltjes
p.p.s groetjes Lise, Margot & Pauline
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27/04
4/05
11/05
18/05
25/05
1/06
8/06
15/06
22/06

SNOEPVERKOOP (zie boekje)
Kabouter plopkoek
Zwemmen (info volgt)
The voice Gits
Boer zoekt jou
Telekak
Geen Chiro ☹
Geen Chiro ☹
Laatste Chiro namiddag, dozen
komen schilderen van 13u-14u
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Tippers
WIE ZIJN WIJ?.... TIPPERSSSSSS ☺
Jaja, het 2de trimester zit er alweer op en de leidsters zijn helemaal klaar om aan
het jammergenoeg laatste, maar supertoffe trimester te beginnen!
Na dat 3e trimester volgt natuurlijk nog…… HET SUPERDELUXE CHIROKAMP !
We hebben ondertussen al heel wat activiteiten achter de rug (vriendjesdag,
schaatsen, daguitstap,…), maaaaar in het 3e trimester gaan we er nog eens
helemaal voor !
Zijn jullie eigenlijk wel al volwaardige tippers?? Misschien moeten we jullie nog
een stoomcursus in het ‘tipper zijn’ geven … Het eerste wat jullie daarvoor
moeten doen is : HET TIPPERLIED helemaal vanbuiten kennen! Hoe kunnen we
anders de hele wereld laten weten dat wij de tippers van Chiro Gits zijn?
Begin dus maar alvast te oefenen, want wij rekenen op jullie!

TIPPERLIED
Wij zijn heel boeiend en vermoeiend,
valle mee maar zelden stil,
al wie met ons mee wil trekken
kan best weten wat hij wil
We zoeken actie en reactie,
vallen op, maar zelden uit,
gaan ons eigen nieuwe wegje,
ook al klinkt het fluitgeluid.
Framboos, da's eerder roos
vermiljoen, da's niet te doen,
magenta en bordeaux
scharlaken sowieso,
superfluomegasjiek knal-fel-rood!
(P.S. het tipperlied vind je op deze link :
http://www.chiro.be/sites/default/files/titolied.mp3 )
Wees dus voorbereid op een laatste trimester vol gezang en plezier ! En vergeet
niet op de volgende pagina ons programma te bekijken ;)
Jullie leidsters,
Bieke en Laure
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27 april: Snoepjesverkoop van 14-17 uur. Verzamelen in de Chiro.
Vrijdagavond 3 mei: Ge zijt nen echte tipper als je lievelingskleur rood is (info volgt)
11 mei: Ge zijt nen echte tipper als je graag eens zot doet
18 mei: Ge zijt nen echte tipper als je al eens NINJA gespeeld
hebt
Vrijdagavond 24 mei: Ge zijt nen echte tipper als je iedere zaterdag
naar de Chiro komt (19.30 uur- 22 uur)

31 mei: Ge zijt nen echte tipper als je de leiding steunt in de examens
(GEEN CHIRO ☹)
8 juni: Ge zijt nen echte tipper als je de leiding steunt in de examens
(GEEN CHIRO ☹)
15 juni: Ge zijt nen echte tipper als je de leiding steunt in de examens
(GEEN CHIRO ☹)
22 juni: Ge zijt nen echte tipper als je naar de laatste Chironamiddag van
het jaar komt.
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PS: Hier nog enkele prachtige plaatjes:p
27 april

SNOEPVERKOOP

3-4-5 mei

Weekend

11 mei

17 mei

Uipen uipen uipen we gaan zuipen!
Karmaspi!!!
Avondactiviteit, verdere info volgt

24 mei

Avondactiviteit, verdere info volgt

1 juni

Geen chiro wegens examens ☹
Laatste chirodag + dozen schilderen voor
chirokamp
CHIROKAMP

21juli- 31 juli
22 juni

Dag kindjes van de zon,
Jammer genoeg zitten we al aan ons laatste trimester maar niet getreurd, dit trimester gaan
we knallen! We hopen dat jullie nog altijd even enthousiast zijn om naar de Chiro te komen net
zoals op de eerste chirodag. Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Groetjes jullie supertoffe leiding
Fiebe en Elise xx
Ps: we weten dat dit tekstje omgekeerd staat

Tiptiens

Aspi’s

Dag lieve aspi’s, het laatste semester is in zicht … ☹ niet getreurd er staan nog zeer leuke
spelletjes (jaja jullie lezen het goed, echte spelletjes) en andere dingen op het menu!!
ZATERDAG 27 APRIL → snoepverkoop (14u – 17u)
VRIJDAG 3 MEI → tocht door het donker …..
ZATERDAG 11 MEI → karmapsi (heel de dag vrij houden)
ZATERDAG 18 MEI → aspi zijn dat is pas leven ….
ZATERDAG 25 MEI → ruil je leidster
ZATERDAG 22 JUNI → allerlaatste chironamiddag als lid
VRIJDAG 28 JUNI → een gezellig samenzijn

ZATERDAG 20 JULI →
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Chiroscoop

Waterman (21/01-19/02)
Algemeen: komaan waterman, ik weet dat je het kan! je hebt
het gevoel met het verkeerde been uit bed gestapt te zijn. Je
bent vandaag niet erg gemotiveerd en moedeloos. Gebruik deze
dag dan om u te ontspannen en kom naar de chiro, dan gaat alles
beter.
tip: koop een kussen
Vissen (20/02-20/03)
Algemeen: je hebt het momenteel heel druk met school en alle
leuke activiteiten naast je lessen, maar vergeet de chiro niet!
Alle toffe momenten die je mist, je zal het je beklagen.
tip: zeg deze week hallo tegen minstens 7 nieuwe mensen.
Ram (21/03-20/04)
Algemeen: een goede vriend van jou zal deze week bekennen dat
hij verliefd op je is. Je zal niet goed weten wat je er mee moet
doen. Denk goed na over de vriendschap die je nu hebt, je wil
deze niet op het spel zetten.
tip: neem maandag eens een dagje vrij van school
Stier (21/04-20/05)
Algemeen: al die stress is niet goed voor je. Probeer wat te
kalmeren. Wanneer je hierin slaagt, zal alles van dan af vlot
verlopen. Succes!
tip: ga eens een toertje gaan lopen
Tweelingen (21/05-21/06)
Algemeen: helaas helaas, je hebt vorige week weeral verloren
in een spelletje, ga er volgende keer wat meer voor en geef
niet te vroeg op.
tip: koop comfortabele schoenen
Kreeft (22/06-22/07)
Algemeen: het is bijna Moederdag. Leg je mama maar eens
goed in de watten, ze verdient het met zo’n rebel als jij!
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tip: doe een jas aan, het zal binnenkort regenen
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Leeuw (23/07-23/08)
Algemeen: Je zult de man van je dromen ontmoeten. Hij zal
gloeiend de pest aan je hebben. Helaas, voor jou is geen hoop
meer. Een toekomst als oude vrijster staat jou op te wachten.
Tip: Koop een kat

Maagd (24/08-23/09)
Algemeen: Pas op voor vriendelijke mensen op school en in de
chiro. Ze zijn op jouw nota’s en vriendinnen uit. Één voor één
zetten ze jouw vriendinnen tegen je op. Leen geen eurostukken
uit, want je krijgt ze nooit meer terug.
Tip: Mijd liften, neem dan de trap.
Weegschaal (24/09-23/10)
Algemeen: Een zwart gat beheerst je leven de komende tijd.
Alles raak je kwijt, van je lenzen tot je huiswerk. Schaf een
degelijke metaaldetector aan en berg je spullen zorgvuldig op.
Als je eurostukken kwijt raakt, leen dan nieuwe van een MAAGD.
Tip: plak elk gat toe met duckt-tape.
Schorpioen (24/10-22/11)
Algemeen: Schorpioenen, kampioen, niet te doen! Iedereen in
je omgeving heeft ongeluk en pech, maar jij blijkt hierboven
te staan. Je gaat een gouden tijd tegemoet!
Tip: Dans in de zon, baad in het licht en omarm het leven met
een lach op je gezicht!
Boogschutter (23/11-21/12)
Algemeen: Laat oude koeien in de sloot zitten. Achter de
schermen zijn vreemde krachten werkzaam. Je voelt je als een
vis op het droge, hoge bomen vangen veel wind. Voorkomen is
beter dan genezen. Ken u zelf, wie de schoen past trekke hem
aan en wat de boer niet kent eet hij niet.
Tip: Zoek deze spreekwoorden op.
Steenbok (22/12-20/01):
Algemeen: Sluit een levensverzekering af, maak een testament op
en neem afscheid van je vrienden en familie. Laat jezelf op bed
vastbinden en koester geen hoop.
Tip: Maak geen toekomstplannen.
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Lachen
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Spelletjes
Vindt de juiste weg
voor het paard ☺

Vervolledig de tekening
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CHIRO
Met de C van
Creatief, chillen en charmante meiden
Met de H van
Huppelen,hulpvaardigheiden, hardlachen
Met de I van
Inventief, inzet en iedere zaterdag
Met de R van
Ravotten, rode T-shirts en raar doen
Met de O van
Onmisbaar, ontdekken en om nooit te
vergeten
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