
Dag lieve Chirowietjes! 

Hopelijk zijn jullie allemaal nog in een goede gezondheid! Nu dat we allemaal weer ‘in ons kot’ 

moeten blijven hebben wij als leiding toch iets voorbereid om eens buiten te komen op een veilige, 

maar gezellige manier! Ga samen met je gezin en in Chirokledij op wandel doorheen Gits. De leiding 

heeft voor jullie een leuke route uitgestippeld door Gits. Natuurlijk niet zomaar een route! We 

hebben het hier over de enige echte Chiroroute! Hou jullie ogen goed open want later in dit 

document staan foto’s van plaatsen die je passeert! Wanneer je op een plaats van een foto bent 

moet je goed rondkijken voor een nummer. Met deze nummers kom je een speciale ‘CODE’ uit. 

Schrijf de code die je uitkomt in de kotjes vanonder, scheur de code los van het blad schrijf de naam 

van het chirowietje + afdeling erbij en steek het in de brievenbus van de Chiro. Na de vakantie 

trekken we dan een naampje uit en wie weet win jij wel een echte Chiroprijs!  

Nodig:  

- Balpen  

- Mondmasker  

- Gezond verstand  

- Goede wandelschoenen 

Mogen wij nadrukkelijk vragen om dit binnen het gezin te doen! Vorm geen groepen met andere 

gezinnen. Beperk jullie contacten. Zo kunnen we sneller de Chiro weer opstarten! 

Ps: vergeet zeker geen foto’s te trekken en te delen. Tag ons gerust en toon dat jullie coronaproof en 

actief zijn!  

We hopen jullie hier een plezier mee te kunnen doen! 

Hou jullie goed en gezond  

Dikke kus jullie leiding! xx 

Wandelroute = 6km  

Wandelroute:  
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Stappen van de wandelroute: 

1. Loop van de Chiro richting de Lepelstraat. Je komt uit op een T- kruispunt. Ga hier naar links. 

2. Loop de straat uit. Je moet de bocht meevolgen naar rechts. Nu kom je in de Kandelaarstraat. 

Neem de derde straat rechts.  

3. Je wandelt nu in Beverenstraat. Je komt aan een kruispunt. Ga hier naar rechts. Loop heel de 

Gitsbergstraat uit. Je komt uit aan de kerk.  

4. Je loopt langs de Leenbosstraat  naar de Chiro. 
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Code:  

Naam + afdeling Chirowietje:………………………………………………………………………………………. 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 

    

 


