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Hallo iedereen! 
Eerst en vooral wensen wij jullie een gelukkig nieuwjaar toe  

en dat al jouw wensen mogen uitkomen dit jaar ! Hopelijk zal 

het coronabeestje onze activiteiten niet te veel meer 

verstoren en mogen we normaal ons chirojaar doorheen 

ravotten .  

En dan nu over naar het chiro nieuws . 

Ook dit jaar zal de leiding er  alles aan doen om weer  super 

toffe  en leuke zondagmiddagen te beleven. 

Wat de leiding in petto heeft zullen jullie ontdekken in dit 

chirowietje #spannenddddd !!! 

En jaja gastjes binnen een dik half  jaar ist al weer kamp zeg 

en de leiding staat te popelen whi om weer  boordevol beire 

leuke activiteiten te voorzien . Je kan al beginnen aftellen :) 

want nu zal het  rap gaan ze hihihi. 

Weet als je met iets zit dat je altijd bij ons terecht kan of als je 

vragen hebt dat je ze altijd kan stellen . <3 

maar alle we zullen het hierbij laten dan e  

Tot zondag ! 

Vele chirogroetjes Imke,Maithe en Lune  



 

 

Woordje van de hoofdleiding 
 

Hallo iedereen!  

Eerst en vooral wensen we jullie een geweldig 2022 toe. We hopen dat 

jullie met volle teugen hebben kunnen genieten van de eerste 

chiromaanden. Net zoals altijd, staan we nog steeds voor jullie klaar bij 

vragen of problemen. Aarzel niet om ons te contacteren wanneer het nodig 

is!  

We willen jullie er graag nog eens op wijzen dat we dit jaar op kamp gaan  

naar Bokrijk van 1 tot 11 augustus. Als de coronamaatregelen het toelaten 

zal er ook een bezoekdag zijn.  

 

Tot zondag!  

Vele groetjes, 

Brent, Stiene, Matties en Luna 

 

Matties: 0470/539387 

Luna: 0499/445518 

Brent: 0471/302358 

Stiene: 0479/637410 



 

Speelclub ( 1ste en 2de leerjaar) 
 

 

● Woordje van de leiding 

● Trimesterplanning   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rupsje ribbel  



Tekstje  
Dag speelclubbers, 

Hier jullie favoriete leiding aan het woord. Wij vonden het 

eerste trimester alvast mega leuk! Hopelijk jullie ook? Wij zijn 

heel blij dat we dit jaar de allergrootste bende (en tofste) 

bende van heel Chiro Gilwe zijn! Wij hopen dat jullie ook met 

zovelen blijven komen in het tweede en derde trimester, 

zodat we met jullie allemaal op kamp kunnen vertrekken 

yeeeeeey. Door de welgekende omstandigheden kan ons 

speelclubweekend jammer genoeg niet doorgaan op de 

geplande datum, maar wij zoeken verder voor een andere 

eventuele oplossing.   

Veel liefs, 

Stiene, Fien, Aaron en Lune <3 

PS1: Waar blijft het eerste speelclubkoppeltje? 

PS2: fien en warre gaan trouwen!! 

PS3: we love you! 

 



 

 

Trimesterplannig 
 

09/01: vlaggenroof 

16/01: winterspelen 

23/01: Reis Rond wereld 

30/01: Binnen de minuut 

06/02: Rapunzel, laat je haren zakken 

13/02: Geen Chiro 

20/02: Laddercompetitie 

27/02: studio 100 

06/03: oma en opa spelen 

13/03: Rupsje Ribbel is ziek 

20/03: Stratego 

27/03: Verfbusters 

03/04: paasspelen 

 



Sloepoen (3de en 4de leerjaar) 
 

 

● Woordje  van de leiding 

● Trimesterplanning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flupje mazzel  
 

 



Tekstje 
 

Heyhey lieve sloepoentjes  

 

De tijd gaat toch altijd super rap voorbij als we het 

leuk hebben de zondag met elkaar. Hopelijk heeft 

iedereen al een goede start van het nieuwe gehad 

zonder teveel coronakriebeltjes. Maar wees gerust dit 

jaar wordt terug knallen en ravotten in de modder. We 

hebben natuurlijk weer een super planning in elkaar 

gestoken om jullie zondag zo leuk en vuil mogelijk te 

maken.  

Tot zondag!!  

 

 

 

Trimesterplanning 
 

16/1 brugspelen  

23/1 nationale spelen 



30/1 paradag  

6/2 suiker of zout  

20/2 zwerver spelen 

27/2 eier spelen  

6/3 harde plein spelen  

13/3 pirate spelen  

20/3 warre’s fjiste  

27/3 cluedo 

3 /4  disney spelen  

Rakwi’s (5de en 6de leerjaar) 

 
 

● Woordje van de leiding 

● Trimesterplanning  



 

Sjoepap  
 

 

   

Tekstje  
Hey Hoi Hallooooo liefste rakwi'tjes 



Hier voor de tweede keer jullie liefste leiding aan het woord. 

Na een emotioneel afscheid van onze leidster Axana blijven 

we doorgaan met ons 3. Net als vorig semester gaan we 

oes weer gjil geven en hebben we bjistige activiteiten voor 

jullie in petto. Als we jullie waren zouden we elke week 

verlangen naar de zondagnamiddag... smot ma junder kitn 

😉  

Voor een rakwiweekend zijn we aan het kijken, meer info 

volgt!!! 

Bij vragen of opmerkingen kan je ons altijd contacteren. 

Onze gegevens kan je terugvinden op onze gloednieuwe 

site (gelieve ons niet te stalken voor onnuttige zaken)  

Veeeeleee groetjes 

Luna, Jellebean en Brent 

PS: Tot snel xxxx 

PS2: Fermaut kun echt nietn 

PS3: Mo echt nietn 

PS4: Rakwikoppeltjes? Gelieve jullie te melden aan de 

balie 

PS5: We zijn al aant oefenen voor de zangcrochet, we 

gaan winnen! 

PS6: Say no to Covid-19  

PS7: Doei snoei 

 



 

 

Trimesterplanning 

Planning: 

23/01: mankementjesspelen 

30/01: Squid Games 

6/02: Fotozoektocht 

13/02: Geen chiro 

20/02: Het grote coronaspel 

27/02: Carnaval 

6/03: Geen chiro 

13/03 : bezoekje aan de brug  

20/03: olympische spelen  

27/03: chef kok  

 



 

Tito (1ste en 2de middelbaar) 
 

● Woordje  van de leiding 

● Trimesterplanning  

 
 
Flam en spetter 

Tekstje  
 



Hoi titoloi hier were junder 5 leiders , ons chiro joar is ol 
voor de helft gedoan… . Moar niet getreurd widder ein der 

nog alsan evenvele goeste in als gidder ! We ein oes ol 
volledig voorberied up de komende maanden en beire 

chille spellen gemoakt, ge goan junder oogn ni geloovn!! 
Tis toopn da we zjirre up die nieuwe pleine moogn hé , 
moja gelukkig ein we ruimdenke Billy bie oes om de chille 

plekken in Gilwe te vindn. Wein wok ol gehoord da er 
nachtspel is ofzo up kamp ?? hihihi nu zin gidder ol ant 
beevn hé!!! We goan der nog alsan 5x zo veel plezier der ut 

haaln en junder et tofste joar ooit geevn, tga der zeker jin 
zin om in te kadern wi gasten! Allee we goan junder were 
loatn en tis tot zundag wi gasten leg junder uniform ma al 

gereed, en vraag aan de mama da ze mo de chocomelk ol 
up zet vo achter de chiro. 

Vele tito groetn junder leiders 

Ps : Waar blijft et eerste tito koppeltje ? 

Pss : nachtspel wordt beire chill 

Psss : ik ben wie ik ben, ik doe wat ik doe en wat zei zegt 
dat doet er niet toe 

Pssss : Lennert ne struk is nie om in te springen !  

Psssss : ollemoal de groetn van Jos Depoortere zinne poort 

Pssssss : Ciao 

Trimesterplanning 
 

16/1 ladder compititie  



23/1 blinde dag + bday goemaere  

30/1 cluedo  

6/2 snapchat tocht  

13/2 geen chiro 

20/2 universalis game  

27/2 pensioen spelen  

6/3 film middag  

13/3 fist off zen  

20/3 chef kok  

27/3 marginale spelen  

3/4 5 tegen allen 

10/4 rode draad  

17/4 geen chiro (pasen) 

24/4 omgekeerde spelen 

 

 

Keti’s (3de en 4de middelbaar) 
 

 

● Woordje  van de leiding 



● Trimesterplanning  

 
Ben bever  
 

 

 

Tekstje  
 

Yoooow, goeindag, bonjour, yeeett ollemoale 



 

Tis ier nog ne kje de beste ketileidinge vant joar!  Ten jiste vo 

de fans! Diene 3g suckt ier vo toe! Ma we goan der vande 

joare nog ne kje ne lap up geevn eh, tzwin deur de bjiten 

joagen lik daze zegn. We goan verder met wat west vlaamse 

poëzië: meer aangezien dat we gin west-vlaamse poëzië 

kunnen goan junder laten e! 

 

Ps 1: Kzo moetn zukke ozichte ein klere min gat kloppen 

Ps 2: Skit omhoge en klopt derup 

Ps 3 : gif mo sjette  

Ps 4 : Een koe en een koe zin nen ezel niet! 

Ps 5 : Woorden om bij moe te denken  

Ps 6 : Saluuuuuuuuuuuuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimesterplanning 
  

23/jan Big brother 

30/jan START vlaggenroof 

6/feb EUROSONG for keti’s 



13/feb Leidingsweekend (geen chiro) 

20/feb QR-games 

27/feb Narcos 2.0 

6/mrt Keti zomerbar 

13/mrt KetiCar Customs 

20/mrt Squid Game mo zonder Koreanen (nie dame iets 

tegen Koreanen ein eh verre van) 

27/mrt MiniMaxi spelen 

3/apr Oma en opa spelen 

10/apr Battle of the sexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspi’s ( 5de en 6de middelbaar) 
 

● Woordje van de leiding 



● Trimesterplanning 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freek de egel  
 

  

Tekstje 
Dag Liefste Aspi’s en Jens 

Hier jullie topleiding aan het woord. Dit semester moeten 

we jammer genoeg starten met slecht nieuws . Door 



Covid zijn we noodgedwongen om onze fameuze 

inleefweek te cancelen, we zouden niet graag hebben dat 

jullie week verpest wordt door quarantaine-toestanden. 

Maar onder het motto uitstel is geen afstel vinden we zeker 

en vast een ander moment met een beetje meer zon en 

een beetje minder corona. En tis niet omdat er geen 

inleefweek is dat we er geen leuk semester gaan van 

maken want we hebben weer masse leuke activiteiten 

gepland en we gaan oes were bre hard an de planning 

houden, wuk aj gepeist. Dus smot maar junder kitte want et 

tweede semester ga nog sjiker zin dan et eerste! 

Vanaf dit semester zijn we ook van plan om alvast een 

trainingsschema te voorzien voor voorwacht. We zouden 

geiren tegen juli een peloton hebben dat in een dagje half 

in bokrijk geraakt. Maar dat zal wel geen probleem zijn, 

zukn grote koereurs lik gidder! Dus smot mo junder andere 

kitte want tga de moeite zin! 

Voila nu da junder kitten gesmot zijn gawe junder gerust 

laten. Tot in draai! Od junder kloek, rond & en gezond, 

mager & taai en vooral geiren up draai. Tot zundag! 

PS: Tskind da Patty stopt, ma sla mie nie dwo at gin woa 

es 

PS2: vergeet zeker nie keer oeze nieuwe site te chekken, 

sta masse interessante dingn up 

PS3: Een raadseltje voor af te sluiten. Los de rebus op: 

Wie het eerst de rebus op een gele briefkaart bij Maxim 

Kuypers bezorgd wint een prijs 

Trimesterplanning 
 

23/01 Spel der verdovende middelen  



30/01 Lars – spelen  

06/02 Bakdag  

13/02 Congé  

20/02 Liefde gaat door de maag in 

retard  

27/02 Gilwe metropool 

06/03 Medische Test 1 (Vo2max & 

lactaatdrempel)  

13/02 Leiding in verlof 

20/03 Alle kleuren van de 

regenboog 

27/03 Gent-Gilwe-Wevelgem 

09/04 De ronde 

 

 

Chirotrui kopen? 
Onze nieuwe chiro-truien zijn nog steeds beschikbaar!! 

Diverse maten: 
 



KINDEREN 
● 5/6 jaar 
● 7/8 jaar 
● 9/11 jaar 
● 12/14 jaar 

 
Prijs 30 euro. 
 
JEUGD EN VOLWASSENEN 

● S 
● M 
● L 
● XL 
● Aanvragen voor hogere maat 

 
Prijs 35 euro. 
 
Trui kopen? 
Iedere zondag, voor of na de Chiro, of bij een andere 
activiteit, kan u iemand van de leiding of een VB hiervoor 
aanspreken. 

Gelieve ook gepast geld mee te hebben  

 

De Banier 

 

De Banier is de chirowinkel bij uitstek. Je kunt er terecht 
voor onze uniformen, voor knutsel gerief enzovoort. 

 



Omdat de uniformen (d.w.z. korte short of rok, hemd, T-
shirt) verplicht zijn vanaf de Rakwi’s, staat op 
deze pagina de dichtstbijzijnde winkel (Roeselare). 

Er zijn ook nog ander attributen van de Chiro te koop, 
maar dat moet je zelf uitmaken. Lange Chiro-broeken 
zijn bij ons niet toegelaten! 

De Banier 
Delairestraat 16 
8800 Roeselare 

www.debanier.be 
 

 

 

 

 

 

http://www.debanier.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


