
Chirojaar 2021-2022
Jan-feb-maa

CHIRASKE

CHIRODATA
09/01: Chiro
16/01: Chiro
23/01: Chiro
06/02: Chiro
20/02: Chiro
06/03: Chiro
20/03: Chiro

17/04: Paaschiro
24/04: Chiro aan de zee



Verjaardagen

Tsjoepen
Linde: 03/01
Leo: 02/02
Lucas: 01/03
Senna: 13/03
Edmée: 29/03

Speelclub
Jintse: 02/02
Thibaut: 10/02
Milan: 21/02
Olivia: 02/03
Mina: 07/03
Arianne: 12/03
Johannes: 19/03

Rakwi’s
Lars: 01/02
Luca: 13/02
Anna: 28/03

Tito’s
Bas: 07/01
Miro: 18/01
Otto: 25/01
Oona: 08/02
Kobe: 13/02
Fien: 25/02
Lucas: 02/03
Ruben: 12/03

Keti’s
Flor: 02/02
Menno: 09/02
Rune: 21/03

Aspi’s
Marie-Lou: 03/01
Ilias: 26/02
Sander: 19/03

Leiding
Elias: 30/01
Emily: 13/03
Milena: 19/03



TSJOEPEN

Dag ALLERLIEFSTE tsjoepen,

Eerst en vooral nog een gelukkig NIEUWJAAR want we
hebben jullie al een tijdje moeten missen! 2022 wordt het
beste chirojaar ooit, hopelijk met wat minder quarantaines dan
de afgelopen maanden... :-)

De afgelopen maanden hebben wij jullie één voor één heel
goed leren kennen. We stonden er van versteld hoe goed
sommigen van jullie steeds mee deden met onze spelletjes!
Maar voor anderen blijft vrij-spel precies nog altijd DE
favoriete activiteit… Want wees nu eens eerlijk, wie komt er
nu naar de chiro om spelletjes te spelen die de leiding
SPECIAAL voor jullie gemaakt heeft! ;-)

De komende maanden staan er nog heel veel leuke
activiteiten op de planning waar jullie hopelijk talrijk aanwezig
zullen zijn. Deze activiteiten kunnen jullie raden door de
rebussen op te lossen. (Vraag zeker aan jullie ouders om wat
hulp zodat jullie geen enkele activiteit missen.)

Greetzzz, jullie aller aller ALLERliefste leiding
Amelie, Laure en Margot



TSJOEPEN



SPEELCLUB

Liefste Speelclubbers,

2022, joepie!
We wensen jullie eerst en vooral een spetterend nieuw jaar.
Hopelijk met minder corona en meer toffe Chiro-namiddagen.
We vliegen er al direct goed in met SPEELCLUBWEEKEND!
Daarna gaan we nog lekkere pasta eten op de Italiaanse
Avond. En later gaan we ons rot amuseren op ons fantastisch
kamp. Wij kijken er alvast naar uit.

Groetjes,
Jonah, Ibe & Lyssa



RAKWI’S

Whats up?!

Na die saaie vakantie en die veel te drukke feestdagen
kan het echte feest weer van start gaan: CHIRO!!!
Wij zijn alvast van de partij en jullie zijn allemaal van harte
uitgenodigd ;)
We beginnen op ons gemak met een paar zot coole Chiro´s.
Dan laten we ons al wat meer gaan op weekend. Om ons
uiteindelijk voor te bereiden op het echte werk, de climax,
het hoogtepunt, het optimum, de apotheose, de beste 10
dagen van het jaar: Chirokamp!#&%?!@*!
Zo een uitbundig, straf jaar wil je echt niet missen. Komen is
dus de boodschap.

Place to be: Rooooo
Date: Sundayyy
Hour: 14pm -17pm

PS: We houden ook rekening met degene die niet naar ons
knotsgekke feest kunnen komen. Omdat ze betere dingen te
doen hebben, eh Laurens :) Maar ook met degene die in
quarantaine moeten...
Hier enkele puzzels om de tijd te verdrijven:



RAKWI’S



TITO’S
Dag liefste tito’ssss,

Deze keer geen supermelig tekstje van ons maar wel een
vette woordzoeker om het tweede semester goed in te zetten!!
Er zitten 10 woorden in die allemaal te maken hebben met het
tweede deel van het chirojaar.

1,2,3, START!!

Veel liefs,
Elias, Judith, Jolien xxxxx



KETI’S

Liefste Keti’s,

jammer genoeg kan ons weekend niet doorgaan, corona heeft
daar een stokje voor gestoken. Maar niet getreurd, uitstel is
geen afstel!!! Ons weekend wordt gewoon met een weekje
opgeschoven.
Gelukkig kunnen we ook blijven uitkijken naar Ketibivak :)!!
Een weekend lang waar we samen als groep bonden, maar
ook waar we andere Keti’s van het gewest beter leren kennen.
We spelen samen, lachen veel, samen maken we veel plezier
en mooie herinneringen. Hopelijk kunnen we met veel Keti’s
Chiro Gontrode gaan vertegenwoordigen ;)
Er staan naast deze weekends ook nog heel wat andere toffe
activiteiten op onze planning :). We geven er in het tweede
semester nog een stevige lap op en we gaan er samen
tegenaan! Ook jullie ouderschap over Papi Chulla wordt
verder gezet dit semester. Maak jullie maar klaar om hem te
laten opgroeien tot een sterke en volwassen aap :)

We hopen jullie snel terug te zien!
Hou jullie goed en hopelijk tot snel :)

Liefs,
jullie leiding Emily en Liesl



ASPI’S



Italiaanse Avond

Beste chiro- en pastaliefhebbers,

Ook dit jaar organiseren wij opnieuw onze overheerlijke
Italiaanse avond! Deze zal doorgaan op zaterdag 2 april in het
GOC te Gontrode.

We maken weer heel wat VERSE sauzen voor jullie klaar!
- Bolognaise
- Kaassaus met broccoli
- Scampi diabolique

Bij deze heerlijke pasta’s kunnen de liefhebbers ook van een
lekker bijpassend wijntje genieten. Natuurlijk zullen er ook
overheerlijke zelfgemaakte desserts zijn om de avond in
schoonheid af te sluiten!

Wees niet getreurd als je er niet kan bij zijn. We werken ook
terug met afhaal, zodat jullie toch kunnen genieten van onze
overheerlijke gerechten!

Meer info omtrent de inschrijving zal binnenkort volgen op het
facebook-evenement en via mail dus hou dit zeker in de gaten!



Gewestspeldag

Op zondag 3 april valt de gewestspeldag! Hij is ondertussen
al even niet meer kunnen doorgaan vanwege covid maar hier
is hij weer!

Wat is gewestspeldag nu?
Op deze dag komen alle Chiro’s van het gewest samen om
spelletjes te spelen zowel tegen als met elkaar!
Met andere woorden, plezier gegarandeerd!!

Waar en wanneer?
Om 10u verzamelen we allemaal op het College van Melle.
Als iedereen is gearriveerd zal de dag beginnen, jeej!
Jammer genoeg komt aan alle mooie liedjes een eind…
Om 17u is het afgelopen.

Wat nemen we mee?
Een soepbeker, een drinkfles, een lunchpakket en vergeet
zeker jullie goed humeur niet ;)



Kamp

Wist je dat we in het eerste semester op kampverkenning zijn
geweest en we een supertof terrein hebben gevonden?!
We kunnen de dagen al beginnen aftellen naar het
hoogtepunt van ons jaar!

Dit kunnen we jullie al meegeven :
- Het kamp gaat opnieuw door van 21-31 juli.
- Bezoekdag valt 21 juli.
- De ophaaldag voor de tsjoepen valt op 26 juli.
- Er is een beek!!
- Dit is onze kampplaats: Rue Warlomont 17,

6824 Chassepierre

Meer info volgt later op het jaar zeker nog!

Hieronder een zotcoole foto van de leiding op
kampverkenning xp



Uniform

Als Chirogroep kiezen wij ervoor samen herkenbaar te zijn en
in uniform naar onze activiteiten te komen. Vanaf de Rakwi’s
verwachten wij onze leden in een volledig uniform. Dit houdt
een blauwe trui of hemd en een rode t-shirt als bovenstuk in,
en een beige Chirorok of –broek. Tsjoepen en Speelclub
hoeven geen echt Chiro-uniform te kopen, maar mogen de
juiste kleuren volgen. Een uniform kan je kopen in de Banier.

Aalst: Molenstraat 65
Ma—za: 10u-13u, 13u30-18u
Zo: gesloten (want dan ist Chiro!)
Gent: Hoefslagstraat 1 (zijstraat Lange Munt)
Ma—za: 10—13u, 13u30-18u
Zo: gesloten (want dan ist Chiro!)

Wij verkopen zelf ook tweedehands uniformen voor €10 per
stuk. Voor meer informatie kan je terecht bij Laure Mathys
(0470/44.79.81) vóór of ná een Chirozondag. Om onze
uniformkast gevuld te houden kopen wij zelf ook uniformen
over waar de leden uitgegroeid zijn, voor €5 per stuk. Ook
onze eigen chirotruien kopen wij weer over wanneer deze te
klein worden, voor €10 per stuk.



Contactgegevens leiding

TSJOEPEN
Laure Mathys:
0470/44.79.81
Margot De Clercq:
0474/30.21.85
Amelie Vankerckhove:
0498/20.99.39

SPEELCLUB
Ibe Snoeck:
0497/38.60.25
Jonah van Kerckhove:
0491/59.26.76
Lyssa De Weirdt:
0475/33.97.98

RAKWI’S
Astrid Haesaert:
0486/46.77.99
Milena Claeys:
0470/62.14.10

TITO’S
Elias Vermeulen:
0492/82.53.63
Judith Verheyen:
0473/81.54.70
Jolien De Boevere:
0491/37.14.18

KETI’S
Emily Beurick:
0471/55.20.85
Liesl Deveugle:
0473/47.73.75

ASPI’S
Goffrey Van Lierde:
0477/05.68.80
Luna Bekaert:
0483/45.62.38



Wist je dat …

- het 2022 is en dat dit een topjaar gaat worden!!
- de examens eeeiiindelijk gedaan zijn!
- KETIBIVAK weer mag doorgaan :)
- Gewestspeldag (voorlopig) doorgaat op 3 april
- Italiaanse avond op 2 april valt!
- Goffrey soms een etterbol op zijn teen heeft
- de leiding echt superveel kan eten?
- we op leidingsweekend zijn geweest bij Chiro Nele in

Lede?
- Milena geen aardbeien lust?
- Margot zilver heeft behaald op de judo?!
- het dit jaar eindelijk Krinkel is!
- de aspi’s dat super goed hebben gedaan als leiding!

Vind ons op
WEBSITE http://www.chirogontrode.be/

MAIL groeps@chirogontrode.be

FACEBOOK Chiro Gontrode

INSTAGRAM chiroroo

http://www.chirogontrode.be/
mailto:groeps@chirogontrode.be





