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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. We mogen dit jaar starten met heel wat 

nieuwe, maar ook heel wat bekende Chirowietjes. Wij zien het alvast zitten om 

van 2020-2021 samen met jullie een supermegafantastischcool Chirojaar te 

maken! 

 

Niet enkel voor de nieuwe, maar ook voor de andere Chirowietjes raden wij aan 

om het boekje van voor naar achter en van achter naar voor te lezen.  

 

In dit boekje vind je alle informatie terug in verband met afspraken in de Chiro, 

verzekeringen, contactgegevens van jullie leidsters (zo kunnen jullie fanmail 

sturen), 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 een speciale activiteit is, of je iets moet meebrengen, 

je moet verkleden… 

Zeker lezen dus! 

Lees dit boekje nog eens rustig door en bekijk goed je eigen programma, zo weet 

je wat je elke week te wachten staat. Wij hopen natuurlijk om elke zaterdag heel 

veel blije Chirogezichtjes te zien, dan kunnen wij er met jullie weer een superleuk 

jaar van maken. Wij zien het alvast zitten! 

 

 

Tot in de chiro! 

Veel kusjes vanop een veilige afstand, de leidsters. 



AFSPRAKEN 
 
 

    Er is elke zaterdag Chiro van 14u00 tot 17u00. Voor de leiding is het 
leuk als iedereen op tijd komt, zo kan de activiteit op tijd van start gaan. 
Voor wie iets vroeger komt, er zijn altijd leidsters aanwezig in de Chiro 
vanaf 13u30. Dit is in deze coronatijd onder voorbehoud. Bekijk daarom 
steeds onze facebookpagina voor up-to-date informatie! 

 
 

    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 of op toch 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 drankje voorzien door de leidsters 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 
dus je mooiste T-shirt en rokje maar thuis. 

 
 

    Sociaal contact krijg je genoeg in de Chiro. Je GSM laat je thuis. 
 
 

♥ Elk trimester verschijnt het Chirowietje online op onze website. 
(www.chirogits.be) Daarin staan alle data en belangrijke zaken omtrent de 
afdelingen.   

http://www.chirogits.be/


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 omgeslagen? Geen paniek, de Chiro heeft een EHBO-koffer 

die altijd tip-top in orde is. 

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, bril…) 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 hoofdleidsters Sarah Declercq en Alexandra 

Haven opbellen op het nummer 0471/40.12.78 (Sarah) of 0494/76.25.50 (Alexandra). 

  

http://www.chirogits.be/


KAMP 2020 
Sommige onder jullie zijn misschien nog niet helemaal bekomen van ons Chirokamp 2020, 

maar hier zijn we alweer met wat weetjes over het kamp van 2021. De leidsters dromen elke 

nacht over het komende kamp.  

 

 

We logeren deze zomer 10 dagen in kamphuis De 

Pannenhoeve. 

 

 

Dit jaar gaat ons kamp door van 11 tot 21 juli. 

Wij hopen nu al dat er weer veel kindjes meegaan, hoe meer Chirowietjes, hoe meer vreugd! 

 

 

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 moe zijn als jullie thuiskomen, dat jullie juist nog 

energie genoeg hebben om de verf van jullie gezicht te wassen en daarna niet 

veel meer 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. 

 

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 om je appreciatie naar de leiding toe te uiten, je vindt er ook een digitale 

versie van het Chiroboekje. Verder zullen wij daar alle belangrijke data op posten, 

waar je telkens ook een briefje voor krijgt. Wij zijn ook te vinden op Instagram! (@chiro.gits) 

 



NIEUWE LEIDSTERS 
 

 

 
 

 
 
 

 

naam: Emma Vandenberghe 

bijnaam: Ems 

zonder dit kan ze niet leven: Chiro  

bang van: tenen 

favoriete Chirospel: inleefspel 

weetje: ik draag sokken in sletsen omdat ik tenen 

vies vind 

naam: Sarah Dutry 

bijnaam: Dutry 

zonder dit kan ze niet leven: vrienden 

bang van: kippen, ganzen en eenden 

favoriete Chirospel: vuilspel 

weetje: ik doe op alles zout 

naam: Febe Verschaeve 

bijnaam: Febster 

zonder dit kan ze niet leven: duochoco  

bang van: duiven 

favoriete Chirospel: rekketjoeten 

weetje: ik plas graag met de deur open 



 

 
 

naam: Marte Verduyn 

bijnaam: martie smartie 

zonder dit kan ze niet leven: Chiro en 

feestjes  

bang van: wespen 

favoriete Chirospel: vuil spel 

weetje: ik eet iedere dag een ijsje 

naam: Indra Dedeyne 

bijnaam: indrake 

zonder dit kan ze niet leven: muziek  

bang van: spinnen 

favoriete Chirospel: alle spelletjes 

weetje: ik koers 

naam: Fleur Lyphout 

bijnaam: Florre 

zonder dit kan ze niet leven: eten!!   

bang van: jongens 

favoriete Chirospel: alles waarin je vuil wordt 

weetje: ik val flauw als de deur van de 

badkamer dicht is 



 
 

 
  
 

naam: Helena Ghyselen 

bijnaam: helensie 

zonder dit kan ze niet leven: mijn kat   

bang van: slangen 

favoriete Chirospel: hondje baasje 

weetje: ik heb 2 ongelijke oorlellen 

naam: Eloïse Lievens 

bijnaam: Elo 

zonder dit kan ze niet leven: eten   

bang van: spinnen 

favoriete Chirospel: hondje baasje 

weetje: met een ice-tea in de hand ben ik het 

grootste feestbeest van het land 

naam: Janne Devriendt 

bijnaam: Jane 

zonder dit kan ze niet leven: Chiro 

en pizza 

bang van: wespen 

favoriete Chirospel: man hunt 

weetje: ik heb claustrofobie 



 
 

 
 
 
 
 

naam: Hanne Vangheluwe 

bijnaam: / 

zonder dit kan ze niet leven: vrienden   

bang van: vliegtuigen 

favoriete Chirospel: man hunt 

weetje: ik ben niet zo interessant 



DE LEIDINGSPLOEG 
De paarse sloeberleiding 

Joke  

 

Gsm: 0472 53 45 47 
Verjaardag: 01/02/2000 
Chiroloopbaan: Tippers – Aspi’s – Tiptiens -… 
Favoriete Chirospel: doop 
 

Indra  

 

Gsm: 0471 56 07 81 
Verjaardag: 29/03/2003 
Chiroloopbaan: 6 jaar lid, eerste jaar leiding 
Favoriete Chirospel: alle spelletjes 
 
 
 



Febe 

 

Gsm: 0486 25 83 23 

Verjaardag: 12/08/2003 

Chiroloopbaan: 10 jaar lid, eerste jaar leiding 

Favoriete Chirospel: rakketjoetn 
 

Helena 

 

Gsm: 0470 53 15 55 

Verjaardag: 20/09/2003 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, eerste jaar leiding 

Favoriete spel: hond en baasje 
 

 

 



De gele speelclubleiding 

Janne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gsm: 0470 63 18 85 

Verjaardag: 24/04/2003 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, eerste jaar leiding 

Favoriete Chirospel: man hunt 
 

Eloïse 

 

Gsm: 0474 63 99 63 

Verjaardag: 13/06/2003 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, eerste jaar leiding 

Favoriete Chirospel: hondje baasje 

 

 

 



Fleur 

 

Gsm: 0493 19 87 23 

Verjaardag: 08/06/2003 

Chiroloopbaan: één jaar lid, eerste jaar leiding 

Favoriete Chirospel: vuilspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De groene Kwikleiding 

Hanne 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gsm: 0491 20 94 00 

Verjaardag: 16/09/2003 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, eerste jaar leiding 

Favoriete Chirospel: man hunt 

 

Renée 

 

Gsm: 0499 97 65 89 

Verjaardag: 30/04/2002 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, tweede jaar leiding 

Favoriete Chirospel: massaspelen 

 

 

 

 



Marte 

 

Gsm: 0491 22 87 76 

Verjaardag: 04/03/2003 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, eerste jaar leiding 

Favoriete Chirospel: vuilspel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De rode tipperleiding 

Emma 

 

Gsm: 0471 77 61 02 

Verjaardag: 07/07/2003 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, eerste jaar leiding 

Favoriete Chirospel: inleefspel 
 

Sarah Dutry  

 

Gsm: 0491 37 80 11 

Verjaardag: 18/11/2002 

Chiroloopbaan: één jaar lid, eerste jaar leiding 

Favoriete Chirospel: vuilspel 

 

 

 

 



 

Sarah Declercq 

 

Gsm: 0471 40 12 78 

Verjaardag: 02/02/2000 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, vierde jaar leiding 

Favoriete Chirospel: tikkertje rond de kerk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De blauwe tiptienleiding 

Lise  

 

Gsm: 0468 22 67 72 

Verjaardag: 03/09/2002 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, tweede jaar leiding 

Favoriete Chirospel: vlaggenroof 

 

Pauline 

 

Gsm: 0478 36 37 21 

Verjaardag: 08/06/2001 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, derde jaar leiding 

Favoriete Chirospel: vlaggenroof in het donker 

 

 

 

 



De oranje aspileiding 

Alexandra 

  

Gsm: 0494 76 25 50 

Verjaardag: 28/06/2001 

Chiroloopbaan: 7 jaar lid, derde jaar leiding 

Favoriete Chirospel: kiekeboe 

 

Aline 

 

Gsm: 0468 22 71 65 

Verjaardag: 24/12/2002 

Chiroloopbaan: 11 jaar lid, tweede jaar leiding 

Favoriete Chirospel: stoelendans 

 



NIEUWE HOOFDLEIDING 
 

 

Dit jaar hebben wij twee nieuwe hoofdleidsters die er weer een fantastisch 

Chirojaar van zullen maken. Bij hen kan je altijd terecht wanneer er een 

probleem is of iets anders waar je graag over wil praten!  

 

 

Alexandra Haven                                          Sarah Declercq (communicatie) 

              0494/76.25.50                                                      0471/40.12.78        

              Stationsstraat 44,                                                Plataanstraat 6, 

              8830 Gits                                                               8830 Gits  



ONVOORSPELBAAR 
WAAROM ONVOORSPELBAAR? 
Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer 

bezig zijn met nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan met activiteiten voor de 

leden. De voorbije jaren verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op 

spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Binnen het Chirokader lijkt spelen meer en 

meer naar de achtergrond te verschuiven en minder aandacht te krijgen op evenementen, 

weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht op 'SPEL' te richten. 

Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt verdacht hard op die 

van vorig jaar, en bij een spaghettiavond volgen we blindelings het draaiboek dat tien jaar 

geleden werd uitgeschreven. Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen verleggen. We 

dagen lokale groepen uit om meer outside the box te denken bij het organiseren van die 

traditionele activiteiten. (Bron: chiro.be) 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

26 september 

STARTDAG 

 

 

3 oktober 

PIET PIRAAT 
 

10 oktober 

K3 

 

17 oktober 

MEGA MINDY 

 

24 oktober 

NACHTWACHT 

 

 

31 oktober 

HALLOWEEN 

 

7 november 

SAMSON EN 

MARIE 

 

14 november 

ROX 

 
21 november 

PLOP 

 

28 november 

GHOST 

ROCKERS 

 

5 december 

SINTERKLAAS 

 

12 december 

MAYA DE BIJ 
 

19 december 

PRINSESSIA 

 
 

Dag lieve sloebers! 

Hebben jullie ook al zo’n zin in het nieuwe 

Chirojaar? Jullie leidsters zeker wel! 

Ben jij ook zo benieuwd wanneer rupsje ribbel op 

bezoek komt naar de Chiro? Kijk dan zeker op 

zijn ribbels wanneer jullie naar de Chiro kunnen 

komen! 

Veel kusjes rupsje ribbel en jullie leidsters 

Febe, Indra, Helena en Joke 

SLOEBERS 

 



SPEELCLUB 

Dag lieve stoere speelclubjes! 

Ben je helemaal klaar voor dit nieuw, mega, zot, fantastisch, gek, 

crazy chirojaar?? Wij alvast wel, hopelijk ligt jullie chirorok al reeds 

klaar ;))  

Jullie zullen betoverd worden door alle disneyfiguren die jullie zullen 

ontmoeten!! 

 

 

 

 

 

Afkomen is dus de boodschap!!  

Groetjes van jullie zotte leiding  xxx Eloïse, Janne & 

Fleur   

Wat is Winnie de Pooh zonder zijn honing? 

Wat is Mickey Mouse zonder Minnie Mouse? 

Wat is Assepoester zonder glazen muiltje? 

Wat is Peter Pan zonder vleugels? 

Wat is Belle zonder beest? 

Wat is Olaf zonder sneeuw? 

Wat zijn wij zonder onze speelcubjes? 

 



 

 

 

3 okt: Ben jij wel een echte disneyspeelclubber?  

 

10 okt: Indianenspel met Pocahontas  

 

17 okt: Disneycluedo  

 

24 okt: Belle zoekt naar het perfecte beest  

 31 okt: Halloweeeeen!! Laat ons schrikken met je 
leuke halloween outfit! 

 

 

7 nov:  Sneeuwwitje en de zeven boeren  

 

14 nov: Breng wat licht in Disneyland!  

 21 nov: Minnie Mouse is haar strik kwijt, help jij 
haar zoeken? 

 

 28 nov: Tinkerbell ontdekt haar magische 
krachten 

 

 5 dec: Sinterklaas komt op bezoek! Jullie zijn toch 
wel braaf geweest? 

 

 12 dec: Word jij betoverd door Elsa's toverkracht? 
Doe warme kleren aan! 

 

 

19 dec: kerstfeestje, info volgt.   

 

26 dec: GEEN CHIRO  

 

2 jan: GEEN CHIRO  



KWIKS 
DAGGGGGG ALLERLIEFSTE KWIKJESSSSS!!! 

HOPELIJK HEBBEN JULLIE ER EVENVEEL ZIN IN ALS WIJ!!! 

HET WORDT WEER EEN MEGA-SUPER-FANTASTISCH-

KEITOF-VET-COOL  JAAR (DAT KAN OOK NIET ANDERS HÉ 

MET ZULKE TOFFE LEIDSTERS ☺) Hihihi! SMOET MAAR 

JULLIE KIETJES WANT WE GAAN WEER IEDERE ZATERDAG 

GOED RAVOTTEN: te beginnen als holbewoners en te 

eindigen als de enige echte Gitse chirowietjes van in de 

nieuwste tijd want jaja ons thema dit trimester is TIJDREIZIGERSSS!! Houd jullie maar klaar want 

binnenkort word je geteleporteed naar de prehistorie! ZOEFFFFFFFFFF…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELEEEEE GROETJES VAN JULLIE LEIDSTERS HANNE, RENÉE EN MARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hang onderstaande kalender maar boven jullie bed zodat je geen enkele namiddag mist! ☺  

Zaterdag 26 september Startdag! Eerste chironamiddag met toffe 

leidsters        

Zaterdag 3 oktober Joebadoebadoe: waar zijn al die 
holbewoners? 

Zaterdag 10 oktober Jonkvrouwen en ridders + Chirocafé en 
inschrijvingen! Kom maar allemaal eentje 

drinken met de mama en papa!         

Zaterdag 17 oktober Jezus is geboren haleluja halloooooooo?!! 

Zaterdag 24 oktober Het grote bisschop-en-vampieren-spel 

Zaterdag 31 oktober Halloweeeeen! Verkleed jullie maar eens goed 

       

Zaterdag 7 november Kulderzipken is verliefd op prinses Prieeltje! 

Zaterdag 14 november ZOEFFFF… Teleportatie naar de oorlogstijd! 

Zaterdag 21 november YIHAAAA EEN NAMIDDAG HIPPIEEEEE 
PEACCEEEEEE 

Zaterdag 28 november Chirowietje van in de nieuwste tijd 

Zaterdag 5 december Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn 
schoentje… 

Zaterdag 12 december ZOEFFFFFFF… INTO THE FUTURE 

Zaterdag 19 december Kerstfeestjeeeee! 

Zaterdag 26 december Geen chiro met jullie liefste leiding      

Zaterdag 2 januari Geen chiro met jullie allerliefste leiding      

 

 
 



TIPPERS 
Hallooo allerliefste tippers! 

Hopelijk hebben jullie er al even veel zin in als jullie kersverse leiding, 

want het belooft weer een knalrood supermegasjiek (maar coronaproof) 

chirojaar te worden! Trek alvast maar jullie dansschoentjes aan, want ons 

volledige trimester zal rond muziek in alle geuren en kleuren draaien 

aangezien de jeugd van Chiro Gits zo goed is in de beentjes losgooien op 

de nieuwste tiktokhits (en meer)! We trekken jullie uit deze comfortzone 

van TikTok en laten jullie eens van wat anders proeven! Dusssss fasten 

your seatbelts ennnn......... we beginnen eraan!!! 

Heel veel liefs van jullie leiding Emma, Sarah Dutry en Sarah Declercq  
xxxx 

 
 
 
 

Zaterdag 26 september STARTDAG JOEPIEEE  



Zaterdag 3 oktober You are the dancing queeeen 

Zaterdag 10 oktober Dans met tante Rita (of met tante Sarah 1, 2 en 

Emma      ) + CHIROCAFE/inschrijvingen 

Zaterdag 17 oktober Hard rock , hallelujaaaaa 

Zaterdag 24 oktober DJ All-in staat behind de decks vandaag! 

Zaterdag 31 oktober  this is HALLOWEEN!! Kom serieus eng verkleed 
naar de chiro!  

Zaterdag 7 november Throwback Thursday in het sportpladijs! 

 

Zaterdag 14 november Hooofd, schouders knie en teeeen, knie en 
teeennn  

Zaterdag 21 november Vlaamse klassiekers zoals Emma (Bale), Sarah 
Sommers en Sarah Tura staan vandaag op het 
programma! 

Zaterdag 28 november We halen de verloren festivalzomer in deze 
middag!  

Vrijdag 4 december Party Piet Pablo is van de partij (misschien is 
Sinterklaasje er ook wel bij...) 🡪INFO volgt 

 

Zaterdag 12 december All i want for Christmas, is youuu (maar nog niet 

helemaal, want het is nog geen kerstmis      ) 

Vrijdag 18 december Make it Jingle 🡪 INFO volgt!! (kerstfeestje) 

 



      TIPTIENS 

Yoooo liefste tip10’s 

 

Jullie leiding heeft alvast enorm veel zin in een jaar vol leute!! 

Dit semester zullen jullie volledig ondergedompeld worden in de wereld van 
MTV. Presentatrices Liesje en Pol zien het helemaal zitten xxx 

Peace out 

Julie liefste leiding <3 

 

 

26 september : STARTDAG

 

3 oktober: TEEN MOM

 

10 oktober:

 
THE CHALLENGE + 

CHIROCAFÉ 

17oktober: RIDICULOUSNESS

 

24 oktober

 
ARE YOU THE ONE? 

      

 

 

 

 

Vrijdag 30 oktober: 
 THE MTV-

HALLOWEENSHOW 



 

 

7 november: MTV CRIBS 

14 november: CATFISH

 

21 november:

 
 EX ON THE BEACH 

 

 
 

 

28 november 
JUST TATTOO OF US 

MTV ft SPECIAL GUEST

 
 VRIJDAG 4 december 

12 december

 
MTV BATTLE 

 

 
 

 

 

19 december MTV EMAs 

 

Jammer genoeg alweer 
het einde van dit 

semester ☹ ☹ ☹  
See you later alligator 

 

 

  
 

 

  

 
 



ASPI’S 
*Noot van de redactie: lees dit met een Hollands accent* 

Nou gesjellig allemaal! Martien en Erika willen jullie graag verwelkomen in ons 

spiksplinter nieuw kasteel! Namelijk het oude bergkot van de Chiro. Even 

tromgeroffel want wij zien het komende jaar zeker wel zitten. Geinig! We gaan 

het naar ons zin hebben! Zijn jullie ook warm te krijgen om jullie laatste 

Chirojaar als lid tot een goed einde te brengen? Wij staan alvast te popelen! 

Breng jullie beste Hollands mee want we zullen er lekker invliegen. Wat 

goeeeed! Asjemenou tot gauw! 

 

De groeten, Martien en Erika x 

 

 

 

  



  
 

  

26/09 

Wat goeeeeed 

 

18/12 

Het is een koelkast, daar 

komt toch geen hitte 

vanaf 

 

12/12 

NIET OVER DE 

LAVENDEL! 

 

  

03/10 

Ach doe nou niet zo 

vervelend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10 

Ik heb het hier zo slecht 

naar m’n zin 

 

17/10 

Al die gekke fransen 

met hun geld 

 

24/10 

Wijnen! Wijnen! 

Wijnen! 

30/10 

Het is hier soms net een 

circus, op een trampèse 

 

07/11 

Die coin lijkt wel een 

landmaanschap 

 

14/11 

Niet zo hard Erica! 

 

21/11 

Het is vijf uur, dan 

schenken we een wijntje in 

28/11 

De kip die gaat 

carimariseren 

 

(04/12) 

Ssssht voor Claire 

 



CHIROSCOOP 
Ram 
Algemeen: De liefde zit voor jou niet echt mee… Maar kop op, je zal snel genoeg de prins op 

het witte paard vinden! Dus geniet nog maar even van je single leven. 

Jouw chirovoornemen: Ik zal nooit te laat komen 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Vlaggenroof 

Stier 
Algemeen: Jij bent zeer gelukkig, dus hou dat gevoel vast en verspreid dat gevoel over de 

hele chiro! 

Jouw chirovoornemen: Ik zal heeeeeel luid meezingen tijdens de formatie 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Tussen 2 vuren 

Tweeling 
Algemeen: Het vorige trimester ben jij niet veel naar de chiro gekomen, en daar heb je spijt 

van. Maar het is nog niet te laat! Je kan in het tweede trimester je iedere zaterdag komen 

uitleven omdat schuldgevoel kwijt te raken. Komen is de boodschap! 

Jouw chirovoornemen: Ik zal iedere week naar de chiro komen 

 Chirospel waarin jij de ster zal zijn: 1,2,3 piano 

Kreeft 
Algemeen: Jouw liefdesleven is top, je ziet je liefje(s) graag en speelt veel met elkaar. 

Houden zo! Geniet van deze mooie tijd! 

Jouw chirovoornemen: Ik zal af en toe eens de leidsters masseren 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: 1 tegen allen 



Leeuw  
Algemeen: O wee als je ouders je vertellen dat je deze zaterdag niet naar de chiro kan 

komen, je komt namelijk zo graag naar de chiro. Maar kop op, volgende week kan je weer 

komen ravotten. 

Jouw chirovoornemen: Ik zal actief meedoen met de spelletjes 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn:  Blauwe foef 

Maagd 
Algemeen: Op school gaat alles goed. Je punten zijn goed, je hebt veel vriendjes, je bent de 

favoriet van de juf. Doe verder je best op school en blaas in het weekend stoom af in de 

chiro! 

Jouw chirovoornemen: Ik zal nooit mijn jas of mijn trui vergeten in de chiro 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Dassenroof 

 

Weegschaal 
Algemeen: Soms heb jij geen zin om naar de chiro te komen, en wil je liever in je luie zetel 

zitten. Maar eens je in de chiro bent, ben je heel blij dat je gekomen bent. Dus afkomen is de 

boodschap! 

Jouw chirovoornemen: Ik zal met veel zin naar de chiro komen 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Tik tak boem 

Schorpioen 
Algemeen: Jij speelt actief mee met de spelletjes, en speelt graag met de andere kindjes. 

Probeer soms ook eens een ander kindje aan het woord te laten want jij bent een 

spraakwaterval! 

Jouw chirovoornemen: Ik zal altijd mijn koekje helemaal opeten 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Tikkertje 

 



Boogschutter 
Algemeen: Jij helpt graag anderen, wanneer er een kindje gevallen is zal je altijd helpen en 

om hulp vragen bij de leidsters. Dat is een zeer positieve eigenschap! 

Jouw chirovoornemen: Ik zal eens in een ander groepje spelen om nieuwe kindjes te leren 

kennen 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: 

Steenbok 
Algemeen: Je amuseert je rot in de chiro. Je hebt veel vriendjes, toffe leidsters, toffe 

spelletjes. Dus voor jou is het een plezier om naar de chiro te komen! 

Jouw chirovoornemen: Ik zal mijn papiertje van mijn koek altijd in de vuilbak gooien 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Uittrekketje 

 

Waterman 
Algemeen: Jij bent een echte dromer! Tijdens het vrij spelen gebruik jij je rijkelijke fantasie 

en trekt andere kindjes daarin mee. Houden zo! 

Jouw chirovoornemen: Ik zal mijn afval in de juiste vuilbak gooien 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Omgekeerd verstoppertje 

Vissen 
Algemeen: Soms ben je een beetje stiller dan de andere kinderen, maar daarom vind je het 

niet minder leuk in de chiro! Speel goed mee met de spelletjes en je word vanzelf luider. 

Jouw chirovoornemen: Ik zal eens iets vertellen over mezelf 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Paardenbril 

 


