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VOORWOORDJE 
 
 
Beste chirowietjes en ouders, 
 
Als je dit boekje leest, wil dat zeggen dat je officieel ingeschreven bent voor een spetterend 
Chirojaar in Chiro Gits. Dit jaar zullen de leidsters zich opnieuw voor de volle 100 procent 
inzetten! Ook dit jaar zijn er opnieuw heel wat nieuwe maar natuurlijk ook veel gekende 
gezichtjes te zien. Daar zijn we heel blij om want hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Wij 
zien het alvast zitten om er samen met jullie een megasupertofgekvuillachwekkend Chirojaar 
van te maken!!! 
 
Dit boekje is zeer belangrijk. Wij raden daarom iedereen aan om dit boekje van voor naar 
achter en van achter naar voor te lezen.  
 
In het boekje vind je alle informatie terug in verband met afspraken in de Chiro, 
verzekeringen, contactgegevens van jullie leidsters, informatie over waar en wanneer we dit 
jaar op kamp gaan 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 het lezen waard dus! 
 
 
Het eerste trimester is een relatief kort trimester maar daarom zeker niet minder leuk!  Op 
zaterdag 23 november organiseren wij onze jaarlijkse Chirofuif ‘chiros’. Er zal die dag dus 
geen Chiro zijn. In het eerste trimester gaan de kleinsten (sloebers, speelclub, kwiks) naar de 
vertelnamiddag in de Broederschool in Roeselare (info hierover volgt). 
 
 
Zoals je leest, hebben wij dit jaar weer heel veel voor jullie in petto! Veel naar de Chiro 
komen is dus de boodschap!  
 
Lees dit boekje nog eens rustig door en bekijk goed je eigen programma, zo weet je zeker 
wat je elke week te wachten staat. Wij hopen natuurlijk om elke zaterdag heel veel blije 
chirogezichtjes te zien, zo kunnen wij er met jullie weer een superleuk Chirojaar van maken. 
Wij zien het alvast meer dan zitten! Hopelijk jullie ook xxx 
 
 
 
Tot in de chiro! 
Heel veel kusjes, de leidsters 
  



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 altijd 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. 
 

 Vanaf dit jaar komt het chiroboekje enkel en alleen nog op de site van chirogits, er is 
dus geen papieren versie meer te verkrijgen. 

 
 

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 Steffi Baert opbellen op het 
nummer 0492669929 
  

http://www.chirogits.be/


KAMP 2020 
 
 
Sommige onder jullie zijn misschien nog niet helemaal bekomen van ons chirokamp 2019, 
maar hier zijn we alweer met wat weetjes over het kamp van 2020. De leidsters dromen 
alweer elke nacht over het komende kamp.  
 
 

 
 
We logeren deze zomer 10 dagen in… verrassing   
 
 
Dit jaar gaat ons kamp door van 11 tot 21 juli 2020. 
Wij hopen nu al dat er weer heel veel kindjes meegaan want met zen allen is het veel 
leuker!!  
 
Wij hebben alvast de zon besteld. 
Smoet ma junder kietjes want het zullen weer 10 dagen worden om nooit te vergeten! 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CHIRO GITS ONLINE 

 
Liefste chirowietjes, 
 
Na een zaterdagnamiddag vol ravotten, spelen, knutselen, dansen, zingen… vinden wij 
het heel normaal dat jullie helemaal op zijn als jullie thuiskomen, dat jullie juist nog 
energie genoeg hebben om de verf van jullie gezicht te wassen en dat jullie daarna niet 
veel meer moeten doen dan in de zetel zitten. 
Wij begrijpen het dus ook dat jullie geen zin meer hebben om aan iedereen te vertellen 
hoe tof het weer eens was in de chiro, maar daar hebben wij een oplossing voor! 
Vraag aan mama, papa, oma, opa, meme, pepe, tante, nonkel, broer, zus, buur, 
juffrouw… of ze de facebookpagina van Chiro Gits willen liken. Daar zetten wij iedere 
week leuke foto’s op van wat we zoal doen in de chiro. We hebben ook een instagrampagina 
genaamd chiro.gits!! 
 

 
 
 
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, je vindt er ook een digitale 
versie van het chiroboekje. Verder zullen wij daar alle belangrijke data op posten, 
waarvoor je telkens ook een briefje krijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWE LEIDSTERS 
 

Aline  
Bijnaam: All-in  
Zonder dit kan ze niet leven: chocolade en chiro 
natuurlijk 
Bang van: papieren zakdoekjes   
Weetje: Aline heeft ooit haar haar rood geverfd op kamp 
en moest met rood haar naar school omdat het er niet 
uitraakte 
 
 
Renée 
Bijnaam: platvis 
Zonder dit kan ze niet leven: Chiro 
Bang van: meeuwen 
Weetje: Voor ik ga slapen lach ik eerst nog een 
halfuur met dingen die me binnenschieten 
 
 
 
Julie 
Bijnaam: Julietje 
Zonder dit kan ze niet leven: haar hondje en chiro 
natuurlijk 
Bang van: spinnen 
Weetje: ik woon in een bakkerij en ben allergisch van 
bloem  
 
Lise 
Bijnaam: Chinees 
Zonder dit kan ze niet leven: Chiro en eten!!   
Bang van: spuitjes en het donker 
Weetje: ik heb evenveel slaap nodig als een 
luiaard. 
 



 
Lore  
Bijnaam: Malle  
Zonder dit kan ze niet leven: Chiro, volley en 
eteeeennn 
Bang van: spinnen en kleine ruimtes 
Weetje: Soms moet ik heel dringend pipi als ik 
hard moet lachen 

 

 

 

 

DE LEIDINGSPLOEG 
 

De paarse sloeberleiding 

 

 
Steffi Baert 
 
Gsm : 0492 66 99 29 
Verjaardag : 24 oktober 1999 
Chiroloopbaan : 2006-2019 
Favoriete chirospel : inleefspel 
 
Renée Wallays 
 
Gsm : 0499976589 
Verjaardag : 30 april 2002 
Chiroloopbaan : 2009-2019 
Favoriete chirospel : massaspele 
 
 
 



Aline Declercq  
 
Gsm: 0468227165 
Verjaardag:  24 december 2002 
Chiroloopbaan: 2009-2019 
Favoriete chirospel: truth or dare 
 
 
 
De gele speelclubleiding 

 

 

Margaux Desloovere 
 
Gsm: 0497 62 38 04 
Verjaardag: 6 augustus 
Chiroloopbaan: 2007-2019 
Favoriete chirospel: tikkertje rond de kerk 
 
 
Lore Malfait 
 
Gsm : 0496203226 
Verjaardag : 12 maart 
Chiroloopbaan : 2012-2019 
Favoriete chirospel: ruige spelen 
 
 
 
Julie Vandenbrande 
  
Gsm : 0478064464 
Verjaardag :  2 Juli 
Chiroloopbaan :  2009-2019 
Favoriete chirospel: nachtspel 
 
 
 
 
 
 
 



 
De groene Kwikleiding 

 

 
Laure Labeeuw 
 
Gsm : 0495 46 87 76 
Verjaardag : 8 april 1998 
Chiroloopbaan : 2004-2019 
Favoriete chirospel : fantasiespel 
 
 
 
Lise Vanbrabant  
 
Gsm: 0468226772 
Verjaardag: 3 september 
Chiroloopbaan: 2009-2019 
Favoriete chirospel: vlaggenroof 
 
 
Audrey Dewilde 
 
Gsm: 0483418969 
Verjaardag: 29 september 2001 
Chiroloopbaan: 2010-2019 
Favoriete chirospel: Hartenaas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De rode tipperleiding 

 

  

Elise Nollet 

 

Gsm: 0496218833 
Verjaardag: 24 april 2000 
Chiroloopbaan: 2007-2019 
Favoriete chirospel: inleefspel 
 

 

 

Pauline wydooghe 

 
Gsm: 0478363721 
Verjaardag: 8 juni 2001 
Chiroloopbaan: 2007-2019 
Favoriete chirospel: vlaggenroof in het donker 
 
 
 
 
De blauwe tiptienleiding 

 

 
Alexandra Haven 
 
Gsm : 0494762550 
Verjaardag : 28 juni 2001 
Chiroloopbaan : 2008-2014 & 2017-2019 
Favoriete chirospel : Kiekeboe 
 
 
 
Joke Verhaeghe 
 
Gsm: 0472 53 45 47 
Verjaardag: 1 februari 2000 
Chiroloopbaan: 2007-2019 
Favoriete chirospel: dropping 
 
 
 



De oranje aspileiding 

 

 

Fiebe Seurinck 
 
Gsm : 0492 84 96 50 
Verjaardag : 27 september 1999 
Chiroloopbaan : 2006-2019 
Favoriete chirospel : 90’spel  

 
 

Sarah Declercq 
 
Gsm: 0471401278 
Verjaardag: 2 februari 2000 
Chiroloopbaan: 2007-2019 
Favoriete chirospel: inleefspel



 HOOFDLEIDING 
 
Ook dit jaar hebben we opnieuw een hoofdleidster!! Onze ervaren Steffitaart zal deze taak 
op zich nemen voor het derde jaar op rij. Ze zal zich ontfermen over de kindjes maar ook 
over haar medeleidsters zodat we weer een vlekkeloos chirojaar tegemoet kunnen gaan.  
De voorbije jaren deed ze het fantastisch en wij geloven er in dat ze hier dit jaar opnieuw in 
zal slagen! Bij dringende vragen of problemen kun je dus zeker terecht bij Steffi Baert op het 

nummer 0492 66 99 29. Of via mail: steffi.baert@outlook.com 

 

  

 

 

 



 

 

GRENZELOOS 

CHIRO 
'k Had laatst een gek idee  
De leiding deed ook mee  

We speelden zondag reisje rond de wereld 

 
Zo klinken de eerste zinnen van het refrein van het jaarthemalied! 

 
Het jaarthema van dit jaar is grenzeloos chiro!!  
 
We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in Zweedse bedden 
en we chatten met mensen aan de andere kant van de wereld. Ja, we zijn 
wereldburgers. We horen of lezen verhalen over mensen aan de andere kant 
van de wereld. Maar we weten niet altijd wie ze echt zijn. Met 'Grenzeloos 
Chiro' willen we buiten onze eigen Chirogrenzen gaan en andere 
jeugdbewegingen ontmoeten over de landsgrenzen heen!  
 
Waarom grenzeloos Chiro? 
In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er 
jeugdbewegingen met dezelfde doelen bezig: kinderen en jongeren laten 
organiseren, leren, ervaren, spelen. Door te focussen op ‘internationaal’ willen 
we Chiroleden en -leiding motiveren om hun blik te verruimen en uit hun 
comfortzone te treden. We willen hen in 
ontmoeting laten gaan met  jongeren van over 
heel de wereld. Met de Chiro maken we ten 
slotte als stichtend lid bovendien deel uit van 
een internationaal netwerk van 
jeugdbewegingen, de Fimcap*. 
 
* De Fimcap is een internationale katholieke 
confederatie van jeugdbewegingen. Het telt 30 
organisaties in 27 landen. 
 
 
 
 



1. Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias   
Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! 
2. Samen sterk!   
 Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet op een eiland. We vinden niet alleen 
onze eigen groep belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor de 
gemeenschap om ons heen. 
3. Chiro, dat is wat ons bindt! 
Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko besteden ze veel 
aandacht aan hun vrienden, net zoals wij. We lijken meer op elkaar dan we zelf 
soms denken. Via die gelijkenissen willen we werken aan verbondenheid. 
 
  



 
We vliegen er dit jaar in met het thema Disney! Ontdek samen met de sloebers 

de leukste Disneyfilms, iedere zaterdag in cinema Chiro Gits! 

 

Veeeele groetjes van jullie Disneyleidsters Steffi, Renée en Aline xxxxx 

 

 

 
  

Dag liefste sloebers! 

 

Aangezien jullie dit boekje lezen, zijn jullie ingeschreven in de aller 

coolste, tofste, vuilste en leukste Chiro van de hele wereld!  

Dit boekje is zeer belangrijk, hierin vind je alle info wanneer er iets 

speciaal te doen is in de Chiro. Kijk dus zeker elke week in dit boekje 

voor je naar de Chiro komt! Hier enkele weetjes over sloeber zijn: 

 
- Jullie lievelingskleur MOET paars worden vanaf nu of rupsje ribbel zal 

zeer boos zijn!  

- Rupsje ribbel is jullie afdelingslogo  

- Jullie zijn de jongste afdeling  

- Jullie moeten het luidst zingen en roepen sloebeeeeeeeeeeeeers tijdens 

de formatie   

- En nog veel meer maar dat kom je te weten als je veel naar de Chiro komt  
 

Renée                        Steffi                           Aline  



 
 

 

28/09 
 
STARTDAG 

 16/11 
 
SNEEUWWITJE 

  

5/10 

 
FROZEN 
 

 23/11 
 
CHIROS (GEEN 
CHIRO) 

 

12/10 
 
CHIROCAFE 

 
INSCHRIJVEN KAN NA DE 

CHIRO! JE KAN OOK NOG DE 
FOTO’S VAN KAMP BEKIJKEN 

EN IETS DRINKEN 

30/11 
 
SINTERKLAASFEESTJ
E 

   

19/10 
 
TOY STORY 

 7/12 
 
NEMO 

 

26/10 
 
THE INCREDIBLES 

 14/12 
 
FILM 

 
 
DE CHIRO IS VANDAAG VAN 

14:00-16:00!  

2/11 
 
MOANA 

  21/12 
 
KERSTFEESTJE 
(INFO VOLGT) 

 

9/11 
 
VERTELNAMIDDAG 
(INFO VOLGT) 

   



Dag lieve speelclub, 
 

Hebben jullie ook zoveel zin in het nieuwe Chirojaar? Wij hebben er alvast heeeel 

veel zin in. Hou alvast jullie zaterdagnamiddag vrij want het wordt weer een super 

leuk jaar!!! Het eerste trimester staat al volgepland met vele 

leuke Chiro namiddagen die we steeds in stijl en thema zullen 

doorbrengen. 
 

Kusjes van jullie enthousiaste leiding 

Margaux, Lore & Julie   
 
 
 
 

 
 
 

 
5 oktober: Haal de militair in je naar boven! 

 

12 oktober: Ruik ik iets verbrand??? 

 

19 oktober: Haal jullie speurneus en vergrootglas maar boven… 

26 oktober: Halloween, kom verkleed naar de Chiro :)))  
 

2 november: de speelclub houdt de wacht in het bos 

 

9 november: Letterfeest (verdere info volgt) 

 

16 november: Vind deze prinses haar prins op het witte paard? 

 

23 november: geen Chiro, ’s avonds is onze fuif “CHIROS”.  

 

30 november: sinterklaas komt naar de Chiro  

 

7 december: politieopleiding  

 

14 december: film van 14u tot 16u   

 

21 december: * HO HO HO KERSTFEESTJEEE  * (verdere info volgt) 

  

28 december: geen Chiro 

 

4 januari: geen chiro 

 



kwiks 

 

Dag groene Kwikjes! 

Na een fantastische vakantie is het start van het nieuwe  

jaar terug aangebroken! Joepieeee!!!  

Wij zien het alvast helemaal zitten om een jaar lang 

activiteiten voor jullie te bedenken en deze te spelen!  

Smeer jullie benen maar goed in, want het wordt namelijk 

nog veel warmer dan onze warmste planeet Venus.  

We hopen dat jullie zoveel mogelijk kunnen komen naar de 

tofste ‘planeet’ op aarde, namelijk de CHIRO! 

 

  

 

Veel groene sterzoenen van jullie groene 

leidsters -xxxxxxx- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

28 
september 
STARTDAG 

 

5 oktober 
MERCURIUS 

12 oktober 
CHIROCAFE  

19 oktober 
VENUS 

26 oktober 
MARS 

2 november 
AARDE 

9 november  
JUPITER 

16 
november 
SATURNUS 

  23 
november 

GEEN CHIRO   
 

7 december  
NEPTUNUS 

30 november 
Hij komt, hij 

komt 
 

21 december 
KERSTFEESTJE - 

INFO VOLGT  

EEN WEETJE 
Venus is de heetste planeet van ons 

zonnestelsel, ook de helderste. 

Op Venus is het dan ook ongeveer 450 

tot 500 graden Celsius, overdag 

ongeveer 500 graden Celsius en s 

'nachts ongeveer ook 500 graden 

Celsius. 

14 december  
FILM 

 14U-16U 



Tippers 
Jaja, er is weer een nieuw schooljaar aangebroken maar 

dit wil ook zeggen dat na jullie twee maanden lange 

vakantie de chiro terug begint. Met andere woorden dat 

de beste tijd van leven opnieuw van start gaat! Smeer 

maar allemaal jullie stembanden in want het thema van 

dit trimester is #LikeMe. Jullie megacoolefantastischetop 

leidster zien het alvast zitten. Hopelijk jullie toch ook?? 

Groetjes Elise & Pauline      

 

12/10 Meisjes 

19/10 Dit is de allereerste keer 

26/10 Voor haar 

02/11 Hoop doet leven 

09/11 Porselein 

16/11 Zeg ‘ns meisje 

23/11 Ik wil je (GEEN CHIRO) 

30/11 Lichtjes van de schelde 

07/12 ’t is weer voorbij die mooie 

zomer 

14/11 Vurige tongen (16-18u.) 

21/11 Uit men bol 

 
  



Er zijn 59 dagen zomervakantie voor de Chiro weer gaat beginnen 

Maar het grootste probleem waar we nu dus mee zitten is dat we iets 

moeten verzinnen  

Bijvoorbeeld, bouw een vuurtoren een chinees gaan slaan de gitsberg op  

Dingen bedenken die echte niet bestaan we stopen een patat in het sop 

Over de zee gaan de haaientand verslaan op zoek naar je eigen brein 

Je ziet een leidster staan je brengt een verfje aan of plaagt je vriendin voor 

de gein 

Zoals je ziet valt er iets te vervelen totdat de Chiro weer begint 

Dus hou je vast want Joke en Alex gaan samen door het lint (2x) 

Hoofdleidster, Joke en Alex zijn een titelsong aan het maken… 

Gitaarjam 

 

Liefste tiptientjes,  

We duiken dit trimester terug naar jullie kindertijd, toen jullie nog schattig, 

klein en lief waren… 

Het thema is niets beter daaaaaannnnnnn → Phineas en Ferb! 

We kunnen niet wachten om zotte avonturen met jullie te beleven! 

 

28 september: Startdag! 

5 oktober: Het heeft 2 hoofden, zes benen en één staart. Wat is dat? 

12 oktober: Hoe meer ik droog hoe natter ik word? Inschrijvingen + Chirocafé 

19 oktober: Een dode man zit op een trein, wat klopt er niet? 

25 oktober: HALLOWEEN! Moehahahahaaa 

2 november: Het is groen en het plakt? 

9 november: GEEN CHIRO 

16 november: Waarom bevriezen eieren niet zo snel? 

23 november:GEEN CHIRO, CHIROSSSS 

30 november: Wat is het Russische woord voor een tangaslip? 

6 december: Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje... 

14 december: FILM, 16u-18u 

20 december: All I want for Christmas is joeeeehoeehoeewww BABY! 

 



 
 

ASPI’S 
Een goeiendag allen samen, 

Tot u spreekt uw KERSVERSE, ZEER 
ENTHOUSIASTE EN SCHLAGERLIEFHEBBENDE 
ASPILEIDING!!!! Wij zijn er dan ook helemaal klaar 
voor om samen met jullie er het mooiste jaar uit 
jullie chirocarrière van te maken. Smoet jullie danskietjes al maar en warm 
jullie zangstem (of dat het geluid van onze geliefde Christoff of dat van een 
kettingzaag is maakt ons niet uit, maak ons alstublieft gewoon niet doof) al 
maar op, want ja je leest het goed, wij duiken dit jaar met jullie de wondere 
(en lichtjes Duitse) wereld van de Schlagers in (joepiejej)!! En we zijn hier 
natuurlijk bij Chiro Gits ook niet vies van een beetje verkleden, dus hang jullie 
beste foute party/schlageroutfit maar al vanvoor in de kast en zeg zeker 
tegen de mama dat ze hem niet mag vergeten wassen als dat nog niet 
gebeurd zou zijn.  

Zet jullie dus al maar schrap om een topjaar te beleven, want wij hebben er 
alvast heel veel zin in!  

Greetzzzz jullie leidstertjes 

Fiebe en Sarah xxx 

Ps geniet van het programma van het eerste trimester gebracht door de 
pareltjes van de Schlagerwereld xdxpxoxs 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 
september: 
STARTDAG 

5 oktober: we 
spelen een 

ChrisTOF spel 
met de fiets 
(neem dus je 

fiets mee)  

12 oktober: 
Vally Jo zegt: 

‘bak maar veel 
lekkere dingen 

of zo’ 

19 oktober: 
IO VIVAT 
OM 14U 

VRIJDAG 25 
oktober (19u-22u): 

Steve Thielen(s) 
wil graag met jullie 

griezelen  
(kom verkleed 

voor Halloween) 

2 november: Lindsey is 
enthousiast voor een 

dikke party (kom 
verkleed als 

Schlagerzanger/foute 
party) 

VRIJDAG 13 
december: netlix 

and chill (kom in je 
pyjama en neem 

een fleecedekentje 
mee  

VRIJDAG 20 
december: 

ho hoho 

VRIJDAG 6 
december (19U-
22U): hij komt, 

hij komt, die 
lieve Gunther 

Levi 

30 november: 
Davy gaat niet 
naar huis voor 
ieder meisje is 

gekust 

VRIJDAG 22 
november (19u-

22u): Chris is 
helemaal fris 
(voor Chiros) 

VRIJDAG 15 
november (19u-
22u) Laura Lynn 
gaat los op een 

campagneavond 
voor Chiros 

VRIJDAG 8 
november (19u-
22u): Bart Kaell 

fluistert iets over 
een samenspel  



 
 
 
 

DE BANIER 

Wisten jullie al dat er een échte Chirowinkel bestaat?? Je hoeft er zelfs niet ver 
voor te gaan, want er bevindt er zich al eentje in Roeselare! Alle leuke 
Chirospullen die je niet bij ons kunt kopen, kan je daar kopen. Zoals 
bijvoorbeeld een Chiro-onderbroek, 
een Chirozonnebril, Chirokousen, een Chirotandenborstel… 

 
Ook voor knutselmateriaal en spelletjes kun je daar terecht! Kortom, het is 
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 ze hebben alles wat je je maar kunt bedenken! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CHIROSCOOP 

 
Vissen 
21 februari - 20 maart 

Je bent een heel verdraagzaam persoon die anderen 
graag helpt. Als trotse vis wil je elk spelletje graag winnen 
en ga je hier dan ook de volle 100 procent voor. 
Moodfruit: druiven 

Ram 
21 maart - 20 april 

Je bent een echte teamleider. Je hebt graag het woord en 
je hebt vaak heel erg goede ideeën die je graag aan 
iedereen meedeelt. 
Moodfruit: watermeloen 

Stier 
21 april - 20 mei 

 Jij bent de allergrootste lachtaart van de chiro. Je krijgt 
iedereen in de slappe lach met jouw mopjes. Lachen, 
gieren & brullen!! 
Moodfruit: mango 

Tweelingen 
21 mei - 20 juni 

Actieve spelletjes? Zeker en vast iets voor jou! Lopen, 
springen, dansen... Niets lijkt te actief voor jou! 

Moodfruit: peer 



 

Kreeft 
21 juni - 22 juli 

Natuurlijk kom jij naar de chiro om supertoffe 
spelletjes te spelen, maar samen met jouw vriendjes 
kunnen spelen vind je het A-L-L-E-R leukst! 
Moodfruit: kersen 

Leeuw 
23 juli - 22 augustus 

Jij helpt graag andere kindjes en vindt het leuk om een 
toffe sfeer in de groep te hebben. Je bent heel erg 
vriendelijk en staat altijd paraat voor de ander! 
Moodfruit: kiwi 

Maagd 
23 augustus - 22 september 

Toneeltjes spelen? Je inleven in een spelletje? Daar ben 
jij de perfecte persoon voor! Laat jouw creativiteit zijn 
gang gaan!! 
Moodfruit: banaan 

 

Weegschaal 
23 september - 22 oktober 

Jij bent heel erg lief en super creatief. Gebruik je goede 
ideeën, anderen zullen naar je opkijken 
Moodfruit: sinaasappel 

 

 

 

 

 



Schorpioen 
23 oktober - 22 november 

Jij zit vol goede ideeën en kunt niet wachten om die in de 
realiteit te brengen! Je bent de creatieve van de groep die 
ook zorgt voor een goede groepssfeer. 
Moodfruit: ananas 

Boogschutter 
23 november - 21 december 

Rustige spelletjes zijn eerder je ding. Lekker op het 
gemak, niks beter dan dat. Probeer toch eens het wilde 
chirowietje die misschien wel in je zit te ontdekken!! 
Moodfruit: passievrucht 

 

 

Steenbok 
22 december - 20 januari 

Jij bent een echte speelvogel. Vuile en actieve spelletjes zijn 
je favoriet. Help soms wel de kinderen die iets minder goed 
kunnen. 
Moodfruit: abrikoos 

 

Waterman 
21 januari - 20 februari 

Jij bent een genie! Jij kraakt elke code bij de ingewikkelde 
denkspelletjes. Jij bent zeker en vast het brein van de 
groep! 
Moodfruit: frambozen 

 


