Met dank aan Daniël!

Het chiroboekje
Starteditie :)
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Tekstje hoofdleiding
De chiro bestaat uit verschillende personen die soort van een beetje samenwonen.
De chiro is een plaats waar we onszelf kunnen zijn, niemand die toekijkt van op de achterlijn.
Na onze super mega-über-kei-vet-coole startdag, gaan we het jaar in met een lach.
We dansen, eten, zingen, worden vuil, lopen en niet te vergeten tegen 17:00 zijn we
allemaal versleten.
Zaterdag 5 november vieren we feest, met de kinder- en orchifuif waar iedereen zich
volledig geeft.
Op 18 en 19 november worden onze ijstaarten met veel liefde rondgebracht, zorg zeker dat
het in de vriezer past.
Wij kijken alvast uit naar een fantastisch Chirojaar, samen slaan we de handen in elkaar.

Carolien en Inaya
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Kalender 2022
18/09: CHIRO ☺
25/09: CHIRO ☺
02/10: CHIRO ☺
09/10: CHIRO ☺
16/10: CHIRO ☺
23/10: CHIRO ☺
30/10: GEEN CHIRO 
05/11: KINDERFUIF + ORCHI
06/11: GEEN CHIRO 
13/11: CHRISTUS KONING (HELE DAG CHIRO ☺)
18/11-19/11: IJSTAARTENACTIE
20/11: GEEN CHIRO 
27/11: CHIRO ☺
04/12: CHIRO ☺
11/12: CHIRO ☺
18/12: CHIRO ☺
In de kerstvakantie van 24/12- 08/01 is er GEEN CHIRO op zondag 
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Stoppende leiding
Dit jaar is deze fantastische leidster en tevens hoofdleidster gestopt.
We zetten haar graag nog even in de bloemetjes voor haar jarenlange
inzet. Merci Chalina! De Chiro zal je missen!

5

Nieuwe leiding
Dit jaar verwelkomen we ook graag 4 nieuwe leidsters, ze kunnen niet wachten om het
chirojaar te beginnen!
Hallo, mijn naam is Maïté De Moor en ik ben 17 jaar.
Ik studeer defensie en veiligheid in het Sivi.
Mijn lievelingseten is vol au vent met frietjes.
Mijn leukste Chiroherinnering is de 2-daagse in mijn aspi jaar.
Ik hoop dat ik nog veel mooie herinneringen mag maken en heb er
alvast super veel zin in!!

Hallo, mijn naam is Marthe Geeraert en ik ben 16 jaar.
Ik zit al 11 jaar in de chiro.
Op school studeer ik Latijn moderne talen en mijn lievelingseten is
pasta.
Mijn leukste chiroherinnering is de 2-daagse als aspi.
Ik zie het al helemaal zitten om er een fantastisch jaar van te maken!

Hey, Ik ben Fem D’hondt en ik ben 17 jaar.
Ik zit al sinds het 1ste leerjaar in de Chiro en op school volg ik de
richting stw.
Het liefst eet ik pizza en sushi.
Mijn favoriete Chiroherinnering is mijn kamp als aspi.
Ik kijk al super hard uit naar mijn eerste kamp als leiding en ik hoop
dat het een onvergetelijk jaar wordt

Hallo, ik ben Auke Robbelin en ik ben 17 jaar.
Ik zit ondertussen al 11 jaar in de Chiro.
Verder studeer ik verzorging in het MMI in Kortemark.
Mijn mooiste herinnering aan de chiro is de tweedaagse als aspi.
Ik heb alvast super veel zin om leidster te zijn!
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Tekstje sloebers
Dag liefste sloebertjes
Dit jaar wordt weer een jaar vol met leuke spelletjes, veel gelach , zotte momenten en nog
veel meer! De leidsters hebben er alvast super veel zin in, hopelijk jullie ook!
Maar er is nog een groot probleem! Rupsje Ribbel is de weg kwijt! Helpen jullie Rupsje Ribbel
de weg terug te vinden naar de leidsters?
Groetjes Maarit, Aaliyah, Fem en Maïté
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Tekstje speelclub
Heyyyy speelclubbers
Wij hebben al super veel zin in het komende chirojaar, hopelijk jullie ook!!
Om te testen of jullie ons al een beetje kennen hebben we een spelletje voor jullie :))
1 foto hoort bij twee leidsters.
Verbind de foto’s met de juiste leidster:

Lieve groetjes van jullie tofste leiding!!!
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Tekstje kwiks
Heyy lieve kwikjes
Om het nieuwe chirojaar in topvorm in te zetten willen we graag ons groen lokaal mooi
inrichten.
Jullie moeten daarom allemaal dit vlaggetje uit het boekje scheuren, uitknippen en zo
origineel mogelijk versieren. Breng jullie vlaggetjes dan de volgende chirozondag mee!
Wij hebben al super veel zin in een fantastisch jaar, tot zondag!!
Doei druifjes
Aube, Fee, Bo & Auke xx

9

10

11

Tekstje tippers

Het verhaal van de 3 eenzame leidsters…
Pfff, ik wou
dat ik meer
vrienden had

Ik verveel
me zo.

Ik wil zo graag
iets doen.

Zullen we
anders samen
iets doen?

…

Hmmmm, wat
zullen we doen?

We kunnen
gaan feesten!

Zoek ons.
Sssttt, jullie leidsters
zijn in slaap gevallen.

Nu begin ik
wel mijn liefje
te missen ☹

We kunnen ons
mooi maken.
Ik ook.

Willen jullie bij
onze bestie club?

Liefste tippers,

Ik wil nog meer
besties!!!

Wij zien het nieuwe Chiro jaar met jullie volledig
zitten! Hopelijk jullie ook.
Kusjes jullie leiding xxx

Heleen, Marie en Inaya
Dag liefste tip-tientjes
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Tekstje tip-10’s

Zijn jullie klaar voor het beste Chirojaar van heel jullie leven??? Om ons alvast wat beter te
leren kennen hebben wij voor jullie een opdracht in petto. De bedoeling is dat je de
vragenlijst via onderstaande qr-code invult. Deze vragenlijst zal je enkel kunnen invullen als je
ons interview bekijkt, die jullie bij de start van het Chirojaar online zullen ontvangen. De tiptien die onze vragenlijst het meest correct kan invullen wordt tip-tien van de maand!!!
Wij kijken er alvast superhard naar uit!!!

3 dikke kussen xxx
Jolien, Julie & Fien
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Tekstje aspi’s
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Voor een
chiro-uniform,
knutselgerief en nog
allerlei chiro-gadgets
Dé chirowinkel

In Roeselare
& Brugge
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KINDERFUIF
Ook dit jaar is er een
super toffe
kinderfuif. Deze vindt
plaats op 5
november in loods
Willaert in het
industriepark van
Koekelare.
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Het enige wat je
moet meebrengen
is 3 euro, jouw
enthousiasme en je
mooiste
verkleedkledij,
want het best
verklede kindje
krijgt een super
coole prijs!

Orchi
We hebben natuurlijk nog altijd onze
onmisbare chirofuif, de Orchi. Op 5 november
verwachten we iedereen in loods Willaert
voor een legendarische editie!!
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Ook dit jaar zijn er gelukkig geen stoute kindjes
geweest in de Chiro, joepie!! Dit wil dus zeggen
dat de Sint opnieuw langs komt ☺

 Op zondag 13 november om 9u worden
alle (brave) kindjes in de Chiro verwacht.
Zoals gewoonlijk is de Chiro gedaan om
17u.
 Wat neem je mee? Jullie lunchpakket en
ook 3 euro voor de lekkere soep.
Als laatste kan je nog deze kleurplaat inkleuren
en aan de Sint geven wanneer hij langskomt in
de Chiro:
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Joepieeeee, zaterdag 18 en zondag 19
november is het eindelijk weer zo ver! De
Chiro komt dan opnieuw langs met lekkere
ijstaarten. Maak alvast al een plaatsje vrij in
de vriezer en dan smullen maar!!
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Terugblik kamp Temse
KAMPPLAATS
2022
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ZUTENDAAL

31/07 – 10/08
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Spelletjes

Raadsels (de antwoorden staan onderaan)
1. Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder vangt 1 vis. In totaal worden er drie
vissen gevangen. Hoe kan dit?
2. Wat heeft veel ogen maar kan niets zien?
3. Een man loopt zonder paraplu door de regen. Toch wordt geen één haar nat. Hoe kan
dit?
4. David’s vader heeft drie zonen. Bas, Thijs, en wat is de naam van de derde zoon?

Oplossing 4: David
Oplossing 3: Hij is kaal
Oplossing 2: Een dobbelsteen
Oplossing 1: Er is een zoon, een vader en een opa
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Zoek de weg naar de Chiro

Los de rebus op
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Gegevens leiding
SLOEBERS:
Maarit Vandenberghe
0471 66 72 25
maarit.vandenberghe@hotmail.be

TIPPERS:
Heleen Beernaert
0496510873
Heleen.beernaert@gmail.com

Aaliyah Beernaert
0499 23 43 15
beernaert.aaliyah@outlook.com

Marie Debruyne
0494658533
Marie.debruyne@telenet.be

Maïté De Moor
0475 45 85 67
maitedemoor05@gmail.com

Inaya Dewilde (hoofdleidster)
0474 06 55 34
inaya.dewilde.2004@gmail.com

Fem D’hondt
0492 10 58 98
fem.dhondt0505@gmail.com

SPEELCLUB:

TIPTIENS:

Carolien Portier (hoofdleidster)
0477 82 78 65
carolien.poriter160@gmail.com

Jolien Thyvelin
0496133862
Jolien-thyvelin@hotmail.com

Marte Vandepoele
0471 75 80 38
marte.vandepoele@hotmail.com

Julie Maertens
0483583846
juliemaertens@telenet.be

Noa Deramoudt
0498 42 80 25
noaderamoudt@gmail.com

Fien Vandepoele
0471689798
fien.vandepoele@hotmail.com

Marthe Geeraert
0493 88 59 49
marthegeeraert@hotmail.com

KWIKS :

ASPI’S :

Aube Tylleman
0475 36 96 60
aube.tylleman@gmail.com

Ellen Dehullu
0471122370
ellendehullu@gmail.com

Fee Viaene
0468 10 83 48
feeviaene@gmail.com

Britt Broucke
0472620699
britt.broucke@gmail.com

Bo Cool
0470 96 23 42
bocool21@gmail.com

Auke Robbelin
0492 10 63 93
Auke.robbelin@hotmail.com
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Wist-je-datjes
Wist je dat…
1. Je rechter kan scheuren dan knippen?
2. Je dit best navraagt aan leidster Jolien over hoe dit precies moet?
3. Het leidster Jolien toch niet gelukt is om recht te scheuren?
4. Leidster Heleen het verschil niet kent tussen oxo en drie op een rij?
5. Ze tijdens een spelletje dan ook dacht dat ze drie op een rij had?
6. Leidster Jolien echt heel veel moeite heeft met het verschil tussen links en rechts?
7. Ze niet de enigste is?
8. Leidster Carolien niet zo goed is in moppen vertellen?
9. Wablief en wablaf in de keuken zitten?
10. Noa bang is van haar schone mama
11. Je je tanden moet smoeten voor je zingt
12. We graag naar de L’homme de mer gaan
13. Heleen graag naar de Anita gaat
14. Dit eigenlijk de Atita is
15. Maïté en Auke op dezelfde dag jarig zijn
16. Maïté haar verjaardag in stijl heeft ingezet
17. Er volgens leidster Inaya hele grote citroenen bestaan
18. Dit eigenlijk appelsienen zijn
19. Ze daarmee haar vinger ontsmet heeft
20. Leidster Fee haar droogbloemen water geeft
21. Het eigenlijk niet leidster is maar de echte persoon niet meer vernoemd mag worden
22. Rarara wie zou het zijn?
23. Er volgens leidster Marte een golfterrein ligt in Roeselare
24. Dit eigenlijk de fabriek van golfkarton is
25. Leidster Ellen en Marte graag op stap gaan zonder bankkaart
26. Ze de hele dag ongeluk hadden…
27. Leidster Britt goed is in geurtjes verspreiden
28. Enkele gastjes dit ook door hadden
29. Leidster Jolien en Ellen eisen dat er luchtverfrisser komt op de camion
30. Leidster Fien niet zo goed is met namen
31. Ze haar eigen kindjes nog soms door elkaar slaat
32. Leidster Heleen eigenlijk vader Abraham is
33. Dat de smurfenstemmen van deze leidster en van leidster Maarit het liefst gehoord
worden
34. Dit eigenlijk een mopje is
35. Leidster Maarit fan is van de kleur bruin
36. Leidster Aube er niet aan wilt beginnen
37. Het tot het rondpunt is
38. Dit wel nog ver is volgens leidster Britt
39. Maar het eigenlijk tot de autosnelweg is
40. Je zelfs ook in de file geflitst kan worden
41. Dat een giraffe bestaat
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42. Dit geen fout is
43. Maar dit wel van Nederlanders komt
44. Die echt overal zijn
45. Leidster jolien vliegende pizza’s tegen het lijf loopt
46. En leidster Marte ze ziet vliegen
47. Als een frisbee in de lucht
48. En leidster Jolien mensen die met dingen smijten echt niet leuk vind
49. Dit zelfs niet eens over de vliegende frisbee ging
50. Leidster Ellen eigenlijk een boze mama van 40 is
51. Ze daardoor ook wel Carine wordt genoemd
52. Er ook enkele traantjes gevloeid zijn
53. Leidster Jolien soms in de knobbel zit
54. Leidster Carolien een ring heeft gekregen van de Ulabamishu prinses
55. Je volgens leidster Aube moet krabbelen als het jeukt
56. Leidster Jolien een echte fietsmeister is
57. Leidster Bo echt cool is
58. Dit niet door haar achternaam komt
59. Maar wel door een coole pose waarmee ze dit bewijst
60. Leidster Marthe kampioen is in snelveterknopen
61. Leidster Noa een echte reisduif is
62. Leidster Marie een nieuwe chirorok heeft
63. Haar liefje dit minder leuk vindt
64. Leidster Auke eigenlijk leidster Anke is
65. De leidsters echt suuuper veel zin hebben in een nieuw chirojaar
66. Dit het laatste wist-je-datje is
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