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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 
 

Chirokleren 
Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider erover aan voor of na 
de Chiro en koop er eentje voor 15 euro. Een Chiroshort kan je in De Banier kopen. Voor de 
ribbels is enkel het T-shirt verplicht. Vanaf speelclub verwachten we alle leden in dit prachtige 
uniform van Jochihe-T-shirt en Chiro-short ;)   
Vanaf dit jaar kosten de truien 25 euro. Ouders die de oude, nog bruikbare tweedehandstrui van 
hun zoon binnenbrengen, kunnen een nieuwe trui verkrijgen voor 20 euro. We hopen jullie snel 
te zien schitteren in jullie super-fantastische Jochihe-trui. Deze is natuurlijk geen verplicht 
onderdeel van de Chirokleren! 
Voorzie deze kledij zeker van naam! 

Tweedehands Chirokleren 
Wij hebben nog enkele tweedehands Chirobroekjes en –hemdjes. Misschien past je zoon er 
eentje. Vraag het aan een van de leiders. Heb je zelf nog te kleine Chirokleren? Je mag ze altijd 
doneren en er iemand anders een groot plezier mee doen. 

Wanted! 
Liggen kroonkurken, balpennen, kurken, knutselgerief, papier, envelopppen, oude ballen of ander 
spelmateriaal, oude handdoeken, verkleedkleren maar stof te vergaren? Je maakt onze Chiro er 
heel blij mee! Breng het mee op een zondag en je krijgt er een grote glimlach en veel spelplezier 
voor in de plaats! 
Ook is de Chiro opzoek naar een koelkast. Heeft u er eentje staan die niet gebruikt wordt? Laat 
het ons weten! Alvast bedankt :)  
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Daar is de lente, daar is de zon! 
Het zonnetje komt weer boven, dus het wordt ook wel warmer. Dat betekent dat de zondagen tot 
17.30 duren! We willen daarom nog eens oproepen om op zondag zo veel mogelijk in die 
prachtige Chiro-short te komen opdagen en trots die Jochihe-T-shirt te dragen J	 Al jullie 
Chirokleren meteen van naam voorzien is echt een aanrader! 

Appelsienslag – 22 april 
Op 22 april slaan we met Chiro Klaasje de handen in elkaar en gaan we lekkere appelsienen 
verkopen! We verzamelen om 13u op Chiro Klaasje. Elk jaar zijn wij op zoek naar een aantal 
geëngageerde ouders die het zien zitten om ons te helpen met een auto die we in de koffer 
kunnen vullen met appelsienzakjes om onze voorraad te kunnen aanvullen. Indien u ons graag 
een handje wil helpen, kan u ons contacteren op het volgende nummer 0470 57 41 25. Alvast 
bedankt!  

Jochihe’s Familiewandeling – 6 mei 
Midden augustus trekken we met onze Kerels, aspi’s en leiding op buitenlands kamp, een 
avontuur om nooit meer te vergeten. Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen betaalbaar blijft, 
organiseren we een heuse wandeltocht. Wil je de oudste leden van de Chiro steunen? Twijfel dan 
niet en schrijf je in voor één van onze avontuurlijke wandeltochten. Kijk achteraan het boekje en 
ontdek welke wandeling op jouw lijf geschreven is. 

Na de wandeling nemen we uitvoerig de tijd om uit te rusten en na te genieten. Jullie kunnen 
genieten van een lekker cola-tje, een frisse pint of iets totaal anders. Voor de hongerige voorzien 
we een hamburgerkraam, een frietkraam en nog veel meer. 

Inschrijven? Surf naar www.chirojochihe.be of mail naar tochtactiviteitjochihe@hotmail.com. 

Zee – 20 mei 
Nu de zon al eens terug in het land is geweest, is het tijd voor Chiro Jochihe om samen nog eens 
naar de zee trekken! We nemen hiervoor de trein in Berchem Station richting Oostende. Vergeet 
vandaag dus vandaag zeker niet je strandgerief (zwembroek, handdoek, schopjes, zonnecrème, 
…) Omdat er wel wat vervoer aan te pas komt, spreken we vandaag af om 9u00 aan Hemiksem 
Station. We komen terug aan om 17.50 terug in Berchem Station. We vragen wel of er een 
aantal lieve ouders ons daar kunnen komen ophalen. Als je het ziet zitten om je zoon en een 
aantal leden te komen halen, stuur dan een berichtje naar 0471 76 96 13. 
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Belangrijke data 

• 5 – 8 april: Ketiweekend (voor de Kerels) 
• 27 – 29 april: Toppersweekend 
• 11 – 13 mei: Ardennenweekend Kerels 
• 19 – 20 mei: 2-daagse Toppers 
• 21 – 31 juli: Bivak in Heist-op-den-Berg 
• 16 – 25 augustus: Buitenlands Kamp in Tjechië voor kerels, aspiranten en leiding 

Jochihe-nieuwsbrief 
Abonneer je op de Jochihe-nieuwsbrief om zeker geen belangrijke  
info te missen! Geen zorgen, we spammen je mailbox zeker niet vol.  
Schrijf je in via https://goo.gl/W5mcK9 ! 

Jochihe op het net 
Foto’s van op bivak of weekend, ‘t Boekske, informatie over onze leidingsploeg en nog veel meer 
vind je allemaal op onze website. Bezoek ook zeker onze Facebookpagina! 

Website: www.chirojochihe.be 
Facebook: www.facebook.com/ChiroJochihe 

Contactgegevens groepsleiding en vb’s 
Groepsleiding: 
• Yari Vaerewijck  yarivaerewijck@live.com 0497 06 28 22 
• Lieze Heylen  lieze_heylen@hotmail.com    0471 76 96 13 
Volwassen begeleiding 
• Ken Avonts  ken.avonts@telenet.be  0474 51 40 77 
• Wannes Van Havere  wannesvanhavere@hotmail.com 0498 40 57 22 
	

	

Bedankt	voor	de	sponsering	van	het	spelmateriaal!			

bpost	Mechelen	mail	center	
Edige	walschaertstraat	

	 	 												Mechelen	
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RIBBELS 
	

1	april:	GEEN	CHIRO	

De	 paasklokken	 en	 de	 paashaas	 zijn	 net	 geweest	 dus	 de	 leiders	 hebben	 het	 te	 druk	 met	
paaseitjes	rapen.	Er	is	dus	vandaag	geen	Chiro.	Een	weekje	wachten!	

	

8	april	van	14u	tot	17u30	

Vandaag	 is	het	dag	op	wieltjes.	Neem	dus	 rolschaatsen,	een	skateboard,	
een	step,	een	wafelijzer,	…	mee.	Neem	best	geen	elektrische	wieltjes	mee,	
want	die	gaan	alleen	maar	kapot.	Hopelijk	verloopt	deze	dag	op	rolletjes.	

Denk	aan	je	eurootje!	

	

15	april	van	10u	tot	17u30	

Vandaag	 gebeurt	 er	 iets	 speciaal!	 Hou	 zeker	 de	 mail	 of	
telefoon	van	je	mama	of	papa	in	de	gaten.	Zo	kom	je	meer	
te	 weten	 over	 deze	 speciale	 activiteit.	 Neem	 wel	 een	
lunchpakket	mee	want	het	wordt	een	lange	dag!	

	

22	april	van	13u	tot	17u30	

Appelsientjes	verkopen,	superleuk!	Zo	verdient	de	
Chiro	ook	wat	centjes.	We	spreken	af	om	13	uur	bij	
Chiro	Klaasje	(=	de	meisjeschiro).		

	

29	april	van	14	tot	17u30		

Mama	 Mia	 Pizzeria,	 vandaag	 maken	 we	 pizza	 à	 la	 Jochihe.	
Knapperige	 korst,	 kruidige	 tomatensaus	 en	 veel	 kaas.	 Als	 je	 de	
Italiaanse	chef	in	jezelf	naar	boven	wil	halen,	kom	dan	zeker	naar	
de	Chiro.	Heb	je	een	keukenschort,	neem	die	dan	ook	mee.	

	

	

Koop	mij!	
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6	mei		

Wat	vandaag	gaat	gebeuren	is	iets	heel	spectaculairs...	Als	je	eens	goed	
in	het	boekje	zoekt,	zal	je	het	te	weten	komen!	

	

13	mei	van	12u15	tot	18u	

Vandaag	 spelen	we	 samen	met	 alle	 Chirokindjes	 van	 de	 buurt.	 Daarvoor	
vertrekken	we	om	12.15	met	de	bus	naar	De	Schorre	in	Boom.	Als	je	een	buskaart	hebt	thuis,	
mag	je	die	dus	zeker	meenemen.	

	

20	mei	van	9u	tot	17u50	

Met	de	trein	naar	Oostende,tsjoeke	tsjoeke	tuut	tuut…	Klaar	voor	
het	zand	tussen	je	tenen	en	het	zoute	water	in	je	neus?	Neem	wat	
strandgerief	 mee,	 daarmee	 bedoelen	 we:	 een	 handdoek,	 een	
zwembroek	en	eventueel	een	schopje	ofzo.	We	spreken	af	aan	het	
station	van	Hemiksem.	Van	zwemmen	in	de	zee	krijg	je	honger	dus	
neem	zeker	wat	boterhammetjes	mee.	We	komen	om	17.50	terug	
aan	in	Berchem	station,	waar	jullie	kunnen	worden	opgehaald.	

	

27	mei	van	14	tot	17u30	

Ons	 laatste	buitenaards	bezoek,	zal	plaatsvinden	vandaag.	We	sturen	onze	groene	vriendjes	
terug	naar	huis,	want	zij	missen	hun	orihc-vriendjes	al.	Met	hoe	meer	we	zijn,	hoe	gemakkelijker	
de	reis	voor	hen	zal	zijn.	Kom	dus	zeker!	

	

Hehehehehehehehe	tot	zondag!		

Nico,	Ward	en	Aaron		
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DE SPEELCLUB 
 

1	April	–	Geen	Chiro	
Vandaag	is	het	spijtig	genoeg	geen	Chiro,	maar	we	weten	zeker	
dat	jullie	je	ook	thuis	op	zondagmiddag	kunnen	amuseren.	J	
Hopelijk	tot	volgende	week.	
	
	
	

	
	

15	April	–	van	10u00	tot	17u30	
‘Over	200	meter,	links	afslaan.’	‘Aan	het	einde	van	de	weg,	
bestemming	bereikt.’	‘Probeer	om	te	draaien.’	Hoe	goed	
kunnen	jullie	de	weg	zelf	vinden,		
en	waar	komen	we	uit?	Doe	allemaal	stevige	stapschoenen	
aan,	neem	je	lunchpakketje	en	drinken	mee	en	dan	gaan	
we	samen	op	verkenning	op	de	eigenaardigste	plekken.	
	

	
	
22	April	–	van	13u00	tot	17u30	
‘Goedendag,	wij	zijn	van	de	Chiro	van	Hemiksem.	Zou	u	van	ons	een	zakje	appelientjes	willen	
kopen?’	Smeer	jullie	stemmetjes	maar	al	in,	want	vandaag	houden	we	onze	jaarlijkse	
appelsienslag!	We	spreken	af	om	13u	bij	Chiro	Klaasje!	
	
	
29	April	–	van	14u00	tot	17u30	
Een	fiets,	een	step,	rolschaatsen,	een	skateboard,	…	Zolang	er	maar	
wieltjes	onderstaan	mag	je	het	meebrengen.	Twijfel	zeker	ook	niet	
om	vriendjes	mee	te	brengen,	dan	wordt		
het	helemaal	een	dag	die	op	rolletjes	loopt.	
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DE SPEELCLUB 
	

6	Mei	–	van	14u00	tot	17u30	
Vandaag	gaat	er	iets	heel	spannends	gebeuren...	Kijk	vanvoor	en	vanachter	in	’t	boekske	

voor	meer	informatie!	
	

13	Mei	–	van	12u15	tot	18u00	
Wisten	jullie	dat	we	niet	de	enige	Chiro	van	het	land	zijn?	In	totaal	zijn	
we	met	meer	dan	900	Chiro’s.	Vandaag	gaan	we	bij	een	aantal	andere	
Chiro’s	uit	onze	buurt	nieuwe	vriendjes	maken.	Dit	doen	we	gezellig	
met	z’n	allen	in	de	Schorre	in	Boom.	We	verzamelen	om	12u15	op	de	
Chiro,	en	vertrekken	van	daaruit	naar	Boom.	Heb	jij	een	buzzy	pas,	
neem	die	dan	zeker	mee	J	Om	18	uur	zijn	we	terug	op	de	Chiro!	
	
	

20	Mei	–	van	9u00	tot	17u50	
We	trekken	vandaag	met	
heel	de	Chiro	naar	de	kust,	
om	er	te	genieten	van		
	het	strand	en	de	zee.	
Daarvoor	vertrekken	we	al	
om	9u00	aan	Hemiksem	
Station,	om	dan	met	de	trein	
naar	Oostende	te	vertrekken.	
Om	17u50	komen	we	terug	
aan	in	Berchem-Station.	Hier	mogen	jullie	worden	opgehaald!	Hopelijk	hebben	jullie	er	al	zin	
in,	wij	alvast	wel.	J		
	
	
27	Mei	–	van	14u00	tot	17u30	
Abracadabra,	Simsalabim,	Sesam	open	u.	Iedereen	kent	toverspreuken	
wel,	maar	waarvoor	gebruiken	de	echte	tovenaars	ze	nu?	Dat	leren	we	
vandaag,	meneer	Ma	Giër	komt	ons	lesgeven	in	het	verdwijnen,	
verschijnen,	transformeren	naar	een	kat,	en	nog	vele	andere	dingen,	
zoals	het	vliegen	op	een	bezemsteel	en	het	kiezen	van	de	juiste	
toverstaf.	Het	komt	allemaal	aan	bod.	Op	het	einde,	na	het	afleggen	
van	ons	examen,	krijgen	we	hopelijk	allemaal	ons	attest	in	de	
Tovenaarskunsten.		
	
	
	
	
	
	

Jullie	lieve	leidertjes	
Raf	&	Warre	
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Rakkers 

Zondag 1 april  -  GEEN CHIRO 
Vandaag is het zondag 1 april en, geloof het nu of niet, het is jammer genoeg geen 
Chiro vandaag. Nee, het is geen flauw grapje van jullie grappige leiders, het is de 
spijtige realiteit. Smul maar goed van de paaseitjes die door onze goede vriend meneer 
Paashaas geleverd zijn. 
 
Zondag 8 april  -  14.00u tot 17.30u 
Vorige week is de Paashaas langs geweest. Maar leider 
Xander heeft een hekel aan konijnen en hazen, daarom 
heeft hij zijn chocolade eieren aangenomen en de haas terug 
buiten geschopt. Vandaag komt die paashaas toch wel 
wraak nemen zeker! Helpen jullie leider Xander zodat de 
paashaas hem eindelijk gerust laat? (PS: eerste zondag van 
de maand = Eurotje!) 

 
Zondag 15 april  -  10.00u tot 17.30u 
We gaan op ontdekkingstocht. We laten ons niet afschrikken 
door bergen, water, bossen,… . Neen we gaan naar mooie 
landschappen en wateren en amuseren er ons op los! 
Vandaag misschien reservekleren, lunchpakket en genoeg 
eten meenemen! 
 

Zondag 22 april  -  13.00u tot 17.30u 
Vandaag is het eindelijk het moment waar we allemaal naar 
uit hebben gekeken. Haal al jullie verkoop- en 
onderhandelskillz maar naar boven want je gaat ze zeker 
kunnen gebruiken. We trekken er vandaag op uit om te 
zorgen dat heel Hemiksem en omstreken voor weer een 
jaartje voorzien zijn van onze overheerlijke appelsientjes. 
Let op, om onze volledige ronde te kunnen doen 
verzamelen we reeds om 13.00u op Chiro Klaasje!!	 
 
Zondag 29 april  -  14.00u tot 17.30u 
Wij hebben dit jaar al een paar super grave spellen gespeeld. Maar er zijn ook 
spelletjes die al eens mislukken. Door ons, maar soms ook door jullie! Vandaag is het 
de bedoeling dat we dat allemaal gaan recht zetten. Hoe we dat gaan doen, moeten 
jullie zelf maar komen ontdekken! 
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Zondag 6 mei 
Spannend spannend... Wat staat er deze zondag te gebeuren? Wie zal het weten ;) 
Zoek eens goed in ’t boekske, en je vindt het wel! 
 
Zondag 13 mei  -  13.00u tot 18.00u 
Vandaag is de dag aangebroken waar we gaan 
verenigen met onze vriendjes en vriendinnetjes van het 
Gewest. Inderdaad, goed geraden, het is Gewestdag. 
Dit wil zeggen: veel nieuwe (en oude) gezichten, en 
toffe spelletjes natuurlijk veel plezier! Vergeet zeker en 
vast jullie fiets niet! Om 13 uur spreken we af op de 
Chiro. Om 18 uur zijn we terug. 
 
Zondag 20 mei  -  9.00u tot 17.50u 

Eindelijk! Vandaag nemen we trein en gaan we de Belgische 
kust onveilig maken maar allemaal op een verantwoordelijke 
manier natuurlijk. Het wordt zeker weer een daguistap op nooi		t 
meer te vergeten. Eén belangrijk detail: check zeker dat je je 
zwembroek en lunchpakket mee neemt, anders zou dit wel een 
stevig kunnen tegensteken… Om 9u spreken we af aan 
Hemiksem Station. Om 17.50 mogen jullie worden opgehaald in 

Antwerpen-Berchem! 
 
Zondag 27 mei  -  13.00u!!!! tot 17.30u 
Wat we vandaag gaan doen valt bijna niet te vatten. We gaan vandaag op stap naar 
een plaats, wondermooi! Ons doel, ons van de onze beste kant laten zien (hebben wij 
een andere kant?) Belangrijk voor vandaag: Het is al Chiro vanaf 13u (dit is alleen voor 
de rakkers zo, goed opletten dus!) en vergeet ook zeker jullie fiets niet!   
 

Jullie geliefde leidertjes 
Casper	 De Tamme, Jasper De Lenige en Xander De Snelle 

  

z	
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Zondag	1	APRIL		
Vandaag	is	het	geen	Chiro	L	L	L	L	L	L	L	L	L	en	het	is	geen	grap	deze	keer!	
We	mogen	lekker	in	je	bedje	blijven	liggen	en	is	goed	uitslapen	en	dromen	over	
de	vakantieeeee!		

	

Zondag	8	APRIL	14-20	uuuur		

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAntwerpen	 here	 we	 come!	 We	
gaan	dus	vandaag	naar	Antwerpen	zoals	jullie	lezen.	Omdat	we	naar	Antwerpen	
gaan	is	het	belangrijk	om	je	fiets	mee	te	nemen.	In	Antwerpen	gaan	we	spelen	
spelen	 in	 Antwerpen.	 Dan	 gaan	 we	 eten	 in	 Antwerpen.	 Alles	 is	 te	 doen	 in	
Antwerpen	voor	degene	die	het	nog	niet	zouden	weten	J		

	

Zondag	15	APRIL	10-17:30	uuuur		
We	gaan	vandaag	zien	hoe	goed	jullie	culinaire	skillzzzz	zijn;	ik	hoop	dat	er	onder	
jullie	een	goede	kok	onder	jullie	zit!	Zeker	komen	is	de	boodschap!	Neem	een	
fiets	mee	voor	te	fietsen	natuurlijk	Neem	ook	zeker	boterhammen	mee!		

	

Zondag	22	APRIL	14-17:30	uuuur		
Vandaag	is	het	challenges	dayy!	Wie	van	ons	kan	zich	kronen	tot	king	challenge?	
Neem	allemaal	ook	een	zakdoek	mee	want	de	leiding	gaat	zowiezo	winnen!!!	Wil	
je	toch	enig	weerstand	bieden?	Kom	dan	zeker	dan	zondag!		
	
Zondag	27-29	APRIL		
Het	 is	weer	Weekend,	niet	zomaar	een	weekend,	maar	het	enige	echte	BAM-
weekend.	Meer	info	volgt	wanneer	de	leiding	jullie	komt	inschrijven.	PS:	29	april	
is	het	geen	Chiro!!	
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Zondag	6	Mei	
Vandaag	is	een	heel	speciale	zondag!	Meer	info	vind	je	vooraan	en	achteraan	in	
’t	boekske!		

	

Zondag	13	mei	13-18	uuuur!	
Issss	je	IQ	niet	meer	als	2!	Kom	dan	naar	Chiro	Jochihe!	Vandaag	gaan	we	laten	
zien	dat	we	hopelijk	 ietsje	slimmer	zijn!	Vandaag	is	het	gewestdag	met/tegen	
andere	chiro’s!	
Kom	zeker	met	de	fiets,	om	13	uur	spreken	we	af	op	Jochihe!	Tegen	18	uur	zijn	
we	terug!		
Greeting	XOXOOXOX	

	

Vrijdag-zaterdag	en	de	zondag	die	erop	volgt	(18-20mei)	
We	 gaan	 op	 weekend	 naar	 de	 zee	 en	 iedereen	mag	mee	 (behalve	
Yean-louis	Michel).	Voor	verdere	info	komen	we	zeker	nog	langs!		

	
Zondag	27	mei	14-17:20	uuuur		
wie,	wat,	hoe,	wanneer,	wat	gedaan?	Vandaag	gaan	we	de	moord	onderzoeken	
op	 pomie!	 Ik	 heb	 hem	 namelijk	 dood	 aangetroffen!	 Wie	 heeft	 dit	 op	 zijn	
geweten!		

	
Dit	was	het	voor	deze	2	maanden!	We	gaan	de	laatste	maand	
invliegen!		

Jeroen,	Orest	Stokkie	wokkie	en	dode	pompie	
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Kerels 
 April   
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Mei 
Wow, een gewoon boekske. Zo speciaal! 

 
6 Mei 
Vandaag gaat er iets memorabels gebeuren, een 
nieuwe Jochihe-traditie wordt opgestart! Meer info 
vind je vooraan in ’t boekske!	 
 
 

 
13 Mei: Geen Chiro 
Vandaag keren we terug van nog iets memorabels: een 
zalig Ardennenweekend! Omdat jullie waarschijnlijk wel 
wat moeten uitrusten om de komende week aan te 
kunnen, is het geen Chiro vandaag.  
 
 
 

20 Mei: 9 – 17.50 
Hopelijk lezen jullie dit goed op voorhand, want 
’t is hoog tijd om jullie goed toonbaar te maken 
voor alle meisjes die toevallig ook naar de zee 
komen vandaag!	 
Uiteraard neem je best een zwembroek, 
handdoek, zonnecrème en lunchpakket mee. 
We verwachten jullie (inclusief slaap-kopjes) 
om 9 uur aan Hemiksem Station. Om 17.50 
mogen jullie mama, papa, oma, opa, buurvrouw, Sinterklaas,... jullie komen ophalen in 
Antwerpen-Berchem! 
 

27 Mei: 14 – 20 
Na al dat Spectaculairs en Speciaals van de voorbije maand, is 
het tijd voor weer een rasechte Chirodag. We gaan vandaag 
nen echte Rakker uithangen en ons amuseren met 
klakkenbuizen! Als je er thuis eentje hebt liggen, mag je die 
altijd meenemen. Als dat niet het geval is, niet getreurd, we 
lossen dat op! Een beetje euries voor frietjes (want ook dat 
hoort bij een rasechte Chirodag) neem je ook best mee! 
 

 
Hopelijk hebben jullie genoten van het gewone boekske. Dat hebben jullie wel verdiend 
na de voorbije maanden ;)   
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AALST, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | ANTWERPEN, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | BRUGGE, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 

BRUSSEL, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 | GENT, Huis aan de waterkant, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | HASSELT, Vaartstraat 14,  

011-23 14 89 | LEUVEN, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 | MECHELEN, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 | ROESELARE, Merelzang, 

 Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | SINT-NIKLAAS, Stationsstraat 77, 03-766 07 66 | TURNHOUT, Sint-Antoniusstraat 37, 014-42 15 13

Commerciële dienst & magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, Tel. 03-270 04 44, E-mail: debanier@debanier.be

ONZE WINKELS

De Banier voorziet een ruim  

assortiment aan Chirokleren.  

Elk Chirolid kan hieruit een 

keuze maken naar eigen  

smaak en interesse.

KEURIGE KLEREN

Een uitgebreid assortiment circus-materiaal, uitdagend spelmateriaal en originele gezelschapsspelen:daarvoor moet je bij De Banier zijn!

SPETTEREND SPEL- EN  
JONGLEERMATERIAAL

Kleine en grote Chirogeschenken 

voor familie en goede vrienden!

GEZELLIGE GESCHENKENDoor de jaren heen is De Banier een speciaalzaak voor creatieve knutselaars geworden. Met een Chirolidkaart krijg je 10 % korting op alle knutselmateriaal.

CREATIEF KNUTSELEN

In De Banier kun je terecht voor:
de winkel v a  n de Chiro

MEER LEUKE PRODUCTEN EN WEBSHOP OP  WWW.DEBANIER.BE
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Chiro Jochihe    1 

 
Als je ’t mij vraagt: 

Chiro 
Jochihe 

 

Chirohelden gezocht! 
Naam lid: _____________________________________ 
  
Naam ouder: __________________________________ 
 
Gsm-nummer: _________________________________ 
  

   e-mail: ________________________________________ 
 

Onze Chiro is voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Zo hebben wij al een heel 
team van ouders die de lokalen komen kuisen terwijl we op kamp gaan, onze 
kookploeg op kamp, mensen die graag mee onze lokalen verbouwen, … Hiervoor 
zijn we natuurlijk altijd op zoek naar nog mensen die ons hier graag bij willen 
helpen. Dit hoeven natuurlijk geen beroepskrachten te zijn, maar iemand die wat 
met elektriciteit overweg kan, mag zichzelf voor ons zeker al een elektricien 
noemen. Ken je iets van loodgieterij, elektriciteit, schrijnwerk of ben je gewoon 
een handige harry? Aarzel niet om Chiroheld te worden! 

 
£ Ik wil eens mee de lokalen komen kuisen. 

£ Ik wil eens mee als kookouder op kamp / weekend. 

£ Ik ken iets van  ________________________ , en ben bereid om de 

Chiro te helpen. 

£ Ik ben gewoon handig en bereid om de Chiro te helpen 

£ __________________________________________________ 

 
Wij kunnen natuurlijk niet werken zonder materiaal, gelukkig kunnen we hier ook 
weer rekenen op tal van middelen om aan allerhande materiaal te komen. Ook 
hier is alle steun welkom, dus als je eens materiaal op overschot hebt, denk dan 
gerust eens aan ons. J
 

£ Keukenhanddoeken 

£ Tennis-, voetballen, … 

£ Balpennen 

£ Bezems, vuilblikken, … 

 
£ Alcoholstiften 

£ Verf, borstels, … 

£ Allerhande spelmateriaal 

£ … 
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De	magische	kastelentocht	
8	km	–	€4	

Een	leuke	uitdaging	voor	de	allerkleinste	

Ontdek	de	pracht	van	Hemiksem	en	omstreken	door	een	
bezoek	aan	zijn	vele	oude	kastelen.		Tijdens	een	wandeling	van	
ongeveer	acht	km	ontdekken	we	drie	prachtige	kastelen	die	
onze	omgeving	rijk	is.	Onderweg	maken	we	voldoende	tijd	om	
uit	te	rusten	en	te	genieten	van	de	natuur.	
Vertrek:	11	uur	/Aankomst:	17	uur	/	toegankelijk	met	buggy	
	

Medium-tocht	
16	km	–	€4	

Een	aangename	trektocht	voor	jong	en	oud	

Ontdek	de	prachtige	natuur	van	Hemiksem	en	omstreken	
tijdens	een	wandeling	langs	de	vliet.		We	volgende	de	
vliet	tussen	de	weien	en	bossen	en	vermijden	zoveel	
mogelijk	de	verharde	weg.	Uw	stapschoenen	zullen	
hierbij	zeker	van	pas	komen.	
Vertrek:	11	uur	/	Aankomst:	18	uur	

	

De	uitsloof-tocht	
24	km	–	€4	

Een	stevige	wandeling	voor	de	ervaren	stapper	

We	wandelen	via	de	dijk	de	bossen	en	de	weilanden	in.	We	zetten	een	stevige	pas	vooruit	om	tijdig	in	de	
Chiro	aan	te	komen.	Een	goede	fysiek	zal	nodig	zijn	om	de	eindmeet	te	halen.	
Vertrek:	11	uur	/	Aankomst:	18	uur	

Jochihe’s 
FAMILIEWANDELING ! 

ZONDAG 6 MEI 2018 


