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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

 
 

Spaghettislag, bedankt! 
Wij willen graag iedereen nog een keer bedanken om te komen eten op onze 
Spaghettislag! Met een mooi aantal van 230 personen was het weer een geslaagde 
en gezellige editie. We willen in het bijzonder de koks, afwassers en opdieners 
bedanken! Hopelijk mogen we jullie ook volgend jaar weer opnieuw ontvangen. 
Bedankt! 

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	Ook de nieuwe truien meteen van naam voorzien is een aanrader, 
zodat iedereen snel hun trui terugvindt! 

Truien van Chiro Jochihe 
Beetje bij beetje wordt het duidelijk, onze eigen Jochihe-truien zijn gearriveerd! Jullie 
eerste trui zal € 20 kosten. Vanaf volgend jaar zullen de truien €25 euro kosten. 
Ouders die de oude, nog bruikbare tweedehandstrui van hun zoon binnenbrengen, 
kunnen een nieuwe trui verkrijgen voor €20. We hopen jullie snel te zien schitteren 
in jullie super-fantastische Jochihe-trui. Deze is natuurlijk geen verplicht onderdeel 
van de Chirokleren! 
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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. 

Ardeense Trektocht Toppers 
In april is het weer tijd voor de Toppers om met hun rugzak de trein op te stappen 
en naar de Ardennen te trekken. Deze fantastische en avontuurlijke twee dagen wil 
je zeker niet missen. Jullie leiders zullen gauw langskomen om jullie meer te 
vertellen en jullie in te schrijven. Spannend! 

Gewestdag – 23 april 
Vandaag gaan we samenspelen met alle andere Chiro’s van Gewest Rupel in De 
Schorre! We zullen iedereen eens tonen hoe stoer Chiro Jochihe is! Veel weten we 
er eigenlijk zelf nog niet van, maar als er nog belangrijke info aan te pas komt zullen 
jullie het wel horen via mail! (Als je nog niet geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, 
doe het dan snel! Zie volgende pagina.) 

Zee – 21 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, vertrekken we vandaag om 9u00 op de Chiro. We vragen wel of er een 
aantal lieve ouders ons kunnen wegbrengen naar Berchem Station. Als je het ziet 
zitten om je zoon en een aantal leden naar Berchem te brengen, stuur dan een 
berichtje naar 0497 06 28 22. 
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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 ! 

Belangrijke data 

• 6 – 9 april: Ketiweekend (voor de kerels dus) 
• 23 april: Gewestdag in De Schorre 
• 23 – 30 april: Leefweek kerels 
• 29 – 30 april: Tweedaagse trektocht in de Ardennen voor de toppers 
• 5 – 7 mei: Aspiweekend 
• 21 mei: Zee 
• 31 juli – 10 augustus: Bivak in Rillaar 
• 25 – 30 augustus: Krinkel voor aspi’s en leiding 

Jochihe op het net 
Foto’s van op bivak of op 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 

• Orest Pszeniczko  orest.pszeniczko@student.kdg.be  0468 20 78 54 

Volwassen begeleiding 

• Ken Avonts  ken.avonts@telenet.be  0474 51 40 77 

• Wannes Van Havere  wannesvanhavere@hotmail.com 0498 40 57 22 
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Wedstrijd! 

Maak een kunstwerk van dit blad en toon zo wat je graag zeker 
op bivak wilt doen! 
Geef dit af aan de leiders en maak kans op een supercool bivak-
survivalpakket! 
 
Naam: _______________________ Groep: ___________________ 
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Ribbels 
 

2 april van 14u tot 17u30 
We gaan vandaag nog eens een 
ridder-bosspel spelen en we kijken 
welk team van jullie het beste is. 
Vergeet je eurootje niet.	 
 

9 april van 14u tot 17u30 
We gaan vandaag nog een bal spelen doen, maar 
deze keer op onze manier :) 
 
16 april 
Jongens, het is vandaag geen Chiro, spijtig he? 
Alle leiders gaan eens kijken waar we op kamp 
gaan. 
Wooooe spannend. 
 
23 april van 14u tot 17u30 
Het is vandaag iets speciaal, als 
je het wil weten kom dan maar 
naar de Chiro :)	 
 
30 april van 14u tot 17u30 
We gaan vandaag eens goeie pleinspelletjes spelen, 
dus doe niet je properste kledij aan. 
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7 mei van 14u tot 17u30 
We gaan vandaag eens gezelschapspelletjes spelen, 
dus je mag allemaal een spel meenemen. Vergeet je 
eurootje niet! 
 
14 mei van 14u tot 17u30 
We gaan vandaag nog eens laddercompetitie spelen, 
dus zorg maar dat je aan de top komt. 
 
21 mei van 9u tot 17u30 
We gaan vandaag naar de 
zee met de meisjes, zie dat je 
goed voorbereid bent voor 
de zon. Neem zeker je 
zwemgerief, zonnecrème en 
je lunchpakket mee. 
 
28 mei van 14u tot 17u30 
Het is de laatste zondag van de maand dus jullie 
mogen eens kiezen wat we gaan doen vandaag. 
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Zondag 2 april – 14u tot 17u30 

Ping, ping, ping! Hebben jullie iets gewonnen? Vandaag 
wordt het Speelclub-Casino opnieuw geopend in onze 
lokalen en moeten jullie jullie beste trucjes 
bovenhalen. Speciaal voor jullie hebben we de beste 
casino-spelers van Hemiksem uitgenodigd! Haal jullie 
coolste casino-maatpak dus maar al uit de kast! Ga jij 
met een fortuin naar huis? Misschien wel… 
Vergeet je eurootje van de maand niet en geef het 
snel af, want dat is niet om mee te gokken vandaag... ;) 

 
Zondag 9 april – 14u tot 17u30 
Wie is de schuldige? Waarmee heeft hij het slachtoffer gedood? … 
Vandaag zijn jullie echte speurders! We gaan een levensechte 
cluedo spelen. Verkleed je gerust als een echte Sherlock Holmes 
(hoed, vergrootglas, …), zo kan je goed op pad! 

 
Zondag 16 april – GEEN CHIRO L  
Geen Chiro vandaag jongens… jullie mogen nog een laatste 
keer thuis uitrusten voor het morgen terug school is! 
 
 

Zondag 23 april – 14u tot 17u30 - GEWESTDAG 
Vandaag gaan we in De Schorre in Boom een 
keertje samenspelen met alle chiro’s van 
Gewest Rupel… we moeten dus laten zien wat 
die stoere Speelclubbers van Chiro Jochihe in 
hun mars hebben! Zeker komen, want meer 
gaan we niet verklappen. J  
 

Zondag 30 april – 14u tot 17u30 
Laat vandaag al jullie beste kleren maar thuis! Het is 
vandaag vetzakkendag voor de Speelclub. Hopelijk is het 
weer al wat beter, dan kunnen we ons zo vuil mogelijk 
maken op onze nu nog propere koer. Zeker komen, dit wil 
je niet missen! Daarna kunnen jullie lekker vuil in bad J  
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Zondag 7 mei – 14u tot 17u30 
We gaan vandaag eens kijken wie van jullie een goede 
smokkelaar zou zijn. Kunnenn jullie waardevolle spullen 
van plaats A naar B smokkelen zonder dat de politie 
jullie betrapt? We zullen zien! Vergeet jullie eurootje 
van de maand niet! 
 
 
 

Zondag 14 mei – 14u tot 17u30 
Terug in de tijd vandaag! Wij weten al langer dat jullie diep 
vanbinnen stoere, moedige ridders verborgen hebben. Wel, 
vandaag is het tijd om een echte ridder te zijn! We pakken 
onszelf helemaal in karton en gaan strijden voor ons land! Dit 
wil je ECHT niet missen! 

 
Zondag 21 mei – ZEE - 9u tot 17u30 
Met de trein naar Oostende! Tsjukke, tsjukke, tuuuuut! … 
Nu die winterse buien wat weg zijn kan de zon weer 
beginnen schijnen. Dat betekent dat het weer tijd is voor 
Chiro Jochihe om naar de zee te trekken! Vergeet vandaag 
je lunchpakketje en zwemgerief niet!!! 
 

 
Zondag 28 mei – 14u tot 17u30 
Binnen twee maanden is het tijd voor het DE LEUKSTE 10 DAGEN VAN HET 
CHIROJAAR… ja, het BIVAK! Omdat sommige nieuwen onder jullie niet goed 
weten wat dit is, of omdat jullie het al een beetje 
vergeten zijn (niet echt mogelijk, want een bivak is echt 
on-ver-getelijk) en stiekem omdat de leiding niet echt 
meer kan wachten, geven we jullie vandaag al een 
voorsmaakje. Het is MINI-BIVAKDAG! We spelen een 
hele bivak-dag na. Dit betekent dus ook dat jullie in 
pyjama naar de chiro moeten komen, met daaronder 
jullie uniform natuurlijk! Misschien maken we wel een 
mini-kampvuur, drie maaltijden (of vieruurtjes… J), een 
mini-platte rust, kaartjes schrijven, mini-
beddencontrole… en natuurlijk: veeeeeeeeel leuke 
spelletjes! Zeker komen, wij kunnen al niet wachten! J  
 

Zonnige groetjes, jullie allercoolste en lieve leiders, Lieze en Yari 
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2	april	van	14	tot	17.30		(eurootje!)	
I.)	 Bewoner	 van	 een	 kolonie	 van	 de	 Maatschappij	 van	 Weldadigheid.	 Iedere	
Nederlandse	stad	had	wel	een	afdeling	van	de	Maatschappij	en	deze	afdeling	zorgde	
voor	het	innen	van...	
II.)	iemand	die	zich	vestigt	in	een	kolonie		
III.)	One	who	settles	in	a	new	region	through	a	land	settlement	scheme.	(FAO)	
IV.)	volksplanter,	pionier,	squatter	
V.)	1)	Beroep	2)	Persoonsbenaming	3)	Pionier	4)	Settler	5)	Squatter	6)	Settler	(eng.)	7)	
Volkplanter	8)	Voortrekker	9)	Volksplanter	
Nieuwsgierig?	Neem	deze	zondag	even	een	kijkje.	
	
9	april	van	14	tot	17.30	
Vandaag	is	het	de	dag	van	hoe	vettige	hoe	prettiger.	
Benodigdheden:	kleren	die	mogen	weggegooid	worden!	
Hoe	dat	allemaal	gaat	gebeuren	zullen	jullie	snel	ontdekken.	
	
16	april	GEEN	CHIRO	(bivakverkenning)	
Spijtig	 maar	 het	 is	 waar,	 jullie	 lieftallige	 leidertjes	 gaan	 op	 bezoek	 bij	 de	 nieuwe	
bivakplaats	 voor	 deze	 zomer.	 We	 gaan	 al	 eens	 een	 kijkje	 nemen	 om	 jullie	 een	
spetterend	kamp	te	bezorgen.	
Tot	volgende	zondag	maar	weer!	
	
23	april	van	14	tot	17.30	(Gewestdag	in	de	Schorre)	
Vandaag	komen	verschillende	Chiro’s	van	het	Gewest	samen	om	allerhande	spelletjes	
te	spelen.	
Dit	is	een	topgelegenheid	om	nieuwe	vriendjes	en	vriendinnetjes	te	maken.	
We	spreken	af	op	de	Chiro!	Vergeet	jullie	vuile	kleren	niet	J		
	
30	april	van	14	tot	17.30	
Trek	vandaag	jullie	ridderkleren	aan.	(Indien	jullie	dit	hebben.)	
De	rest	wordt	later	duidelijk.	
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7	mei	van	14	tot	17.30	(eurootje!)	
Vandaag	spelen	we	het	vervolg	van	wat	we	vorige	zondag	hebben	gedaan.	Voor	
degene	die	er	helaas	niet	kon	bijzijn	geen	nood.	Jullie	passen	nog	perfect	in	het	spel.	
Tot	dan!	
	
14	mei	van	14	tot	17.30	
Kennen	jullie	de	slogan	van	Hasbro?	
“WE	SPELEN	EEN	SPEL	VANAVOND”	(VANMIDDAG)	
Meer	kom	je	deze	zondag	te	weten.	
	
21	mei	ZEE	van	9		tot	17.30	(lunchpakket	–	zwemgerief)	
Vandaag	trekken	we	met	zen	alle	naar	de	zee.	
Dit	gebeurt	uiteraard	met	de	trein.	
Vergeet	jullie	handdoek,	zwemgerief,	eten,	zonnebril,	zonnecrème,	swag,	
aantrekkelijkheid	en	vooral	jullie	torso	niet	mee	te	nemen.	
ps:	de	meisjes	gaan	ook	he	jongens	;)	hihihi	
	
28	mei	van	14	tot	17.30	
Het	is	al	even	geleden.	Maar	het	is	nog	eens	tijd	dat	we	het	stof	van	onze	
klakkebuizen	halen.	
Neem	allemaal	jullie	wonderbaarlijke	creaties	mee	en	dan	testen	we	ze	nog	eens	
goed	uit!	
	
	
	
	

Dit	was	het	dan	voor	de	komende	2	maanden.	
We	hopen	jullie	allen	massaal	aanwezig	te	zien.	

Jullie	leiders	kijken	althans	uit	naar	het	schitterende	kamp.	
Tot	snel	
xoxoox	
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Toeppars 
April 

 
 

2 April van 14u tot 17u30 
Bereid jullie al maar voor, want we 
gaan vandaag de enige echte Highland 
Games spelen. Vergeet je euro niet 
voor het 4-uurtje van deze maand. 
 
 

 
9 April van 14u tot 20 
We trekken er vandaag nog eens op uit richting de kleiputten om 
daar ons nog eens goed te amuseren. Vergeet geen centen voor de 
frieten. (Jawel deze keer is het juist)  
 
16 April GEEN CHIRO 
Spijtig genoeg is het vandaag geen chiro. Jullie leiders zijn op 
uitstap om het bivak voor te bereiden. 
 
23 April van 14u tot 20u 
Wie van jullie is de topperigste topper? Dat ontdekken we vandaag 
in het grote Topperigste-Topper-Ter-Wereld spel. Neem voor het 
eten allemaal 4 euro mee. 
 
29-30 April Trektocht 
Ardennen 
Haal de rugzakken, tenten, 
slaapzakken en al da soort 
kampeermateriaal al maar boven, 
want we zijn weer op trektocht! 
Extra info volgt nog. 
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Mei 
 

7 mei van 14 tot 17u30 
Vandaag gaan we onszelf transformeren in waarachtige wetenschappers. 
Wat daarbij hoort zijn veel: Ontploffingen, vetzakkerij, verbazing, 
weglopen van een verkeerd gelopen experiment,... en nog vele andere 
uiterst wetenschappelijke en zeer veilig gecontroleerde proeven ;) Be 
there or be square (eurie niet vergeten voor het 4-uurtje) 
	

14 mei van 14 tot 20u 
Vorige keer vonden jullie het ook enorm 
leuk om in 't Stad het varken uit te 
hangen, wel dat gaan we vandaag 
herhalen, alleen nog vreemder, nog 
schaamtelozer en nog gestoorder. De 
verborgen camera zullen wij meepakken, 
jullie moeten alleen jullie fiets, 
jullie fietsslot en geld voor eten 
meenemen (het zal waarschijnlijk iets 
duurder zijn dan gewoonlijk, aangezien 
Antwerpen over het algemeen niet zo 

goedkoop is). 
	

21 mei van 9 tot 17u30 
De wilde Noordzee wacht op ons! Het is aan ons om de Oostendse kust 
onveilig te maken, dus zorg dat je er allemaal zeker bijbent. Vergeet 
zeker jullie boterhammekens, badpak, jullie zwembandjes, handdoek, 
zonnecréme en dergelijke, niet mee te nemen, anders sturen we je terug 
naar huis :) Meer info hierover vind je vanvoor in het boekje terug. 
	
	

28 mei: van 14 tot 20u 
Heb je ooit al eens willen weten hoe het zou 
zijn moest je kunnen vliegen? Of hoe graaf 
het moest zijn als je door muren kunt slaan? 
Superman, Batman, Iron-man en alle andere 
superhelden verbleken bij wat we vandaag 
zullen bereiken! We gaan namelijk superhero 
games doen op de pleinen van Hemiksem. Breng 
zeker ook €5 mee voor het avondeten, want we 
gaan weer "koken" ;) ;) ;) 

 
 

Mat & jer 
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Zondag 2 april 14:00-20:00 
Beste babes van me. Het is vandaag al april en daar 
moeten we gebruik van maken he :) het zonnetje op 
ons schoon heufdje, een schoon kleureke. Maar mss 
moeten we onze zomerse activiteiten al eens 
voorbereiden he ;p. we gaan vandaag naar de 
polders van Bazel trekken en ons een schoon vijvertje 
zoeken waar we ons met den bbq kunnen placeren en 
een zwemmeke kunnen doen :) vergeet zeker julie 
maandloon ni af te geven he boys. Ps, het is tot 8 uur omdat 
er deze maand geen ander optie is xoxo mooiboy Sam en neem ne 
worste en hamburger ofzo mee :D 
Zondag 9 april xx:xx-xx:xx 
Ik wil zo graag leiding geven maar vandaag drijven de wegen ons uit elkaar… :’( 
jullie zijn wss julie titskills (geleerd van mij) ten volste aan het benutten op 
ketiweekend en ik…. Lekker chillen in Andalusië zegt ;p in ieder geval veel plezier 
eeeh. 
Zondag 16 april xx:xx-xx:xx 
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeee das al den tweede keer dak jullie moet missen…. Het is namelijk 
genen Chiro want ik ben namelijk de enige echte zomerse slaapplaats voor ons aan 
het regelen :s het begint al te kriebelen in mijnen buik zeg hehe zo  dagen me jullie 
#lelentrel. 
Zondag 23 april 14:00-20:00 

Vandaag gaan we onze Chirobroeders uit heel ons Gewest 
begroeten. Het is namelijk Gewestdag woopwoop. Voor wie dit 
niet kent…. Massa spelen met heel het Gewest jaaaaaaa!!! We 
laten zien dat de kerels het beste zijn en iederen aankunnen. 
Ps neem wa geld mee voor een Booms frietje :). Daarna zakken 
we af naar onze verblijfplaats voor de rest van de week ;) 
 

Zondag 30 april xx:xx-xx:xx 
Ok boys, in 2 weken kan er veel veranderen en da is/gaat dus ook (zijn). Twee weken 
geleden moest ik jullie twee weken missen maar nu heb ik jullie koppeke al genoeg 
gezien zeeeeeeee. Rust maar goed uit zodat jullie maandag terug naar school kunnen. 
Twas al heavy genoeg zegt haha. 
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Zondag 7 mei 14:00-17:30 
Vandaag zijn we al zeeeeeeeer dicht 
bij de zomer vakantie. We gaan dus 
gewoon nen gigantische slip en slide 
maken in den donck….. helemaal 
naar benedeeeeeeee hehe neem alle 
stukken plastiek da ge thuis hebt 
liggen mee naar de Chiro � en fiks is 
een eurotje voor koekskes xoxo moi. 
 
Zondag 14 mei 14:00-20:00 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaantwerpen is een grote stad 100km ……… we gaan dus 
naar Antwerpen he moest het nog niet duiselijk zijn :) ge kent da wel Antwerpen 
onveilig maken en de mensen wa doen verschieten ^^ see you there en neem wat 
centjes mee voor een hapke aan de kaai :) 

 
Zondag 21 mei 10:00-17:30 
De zeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nu is het den tijd van 
het jaar he jongens :) we gaan samen met onze 
zusters naar de zee hehe zorg maar da ge tegen 
vandaag uw summer body fikst want ge zult het 
kunnen gebruiken! Ahja klein detail….. het 
water is zooooo koud (1 of 2cm �) 
 
Zondag 28 mei 14:00-20:00 
We gaan vandaag een bosspel doen in een dorp… 
een heeeeeeeel dorp :) Ik heb wel veel volk nodig 
om dit spelletje te laten knallen :) neem zeker 
wat moed en durf mee want anders zul je 
verliezen :s Ps neem allemaal een paar bokes 
met kaas en heps mee voor heerlijke croques 
xoxo gossip boy. 
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ASPIIIIIIISSS	
APRILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIL	

	
ZONDAG	1:	Kerels,	Blauw,	Hangen,	Zetels,	Buiten,	Spelen,	Zonnig,	Zondag,	TweeApril,	
tweetothalfzes,	Eurootje,	vieruurtje,	Komen.		
ZONDAG	2:	Antwerpen,	Fiets,	Whatarethose,	geld,	frietjes,	pizza,	durum,	andereten,	
vantweetotacht,	negenapril	
ZONDAG	3:	Geenchiro,	jammer,	helaas	pindakaas,	totvolgendezondag,	zestienapril	
ZONDAG	4:	Drieëntwinigapril,	gewestdag,	bestechiro,	fiets,	Schorre,	leuk,	etenfixeninboom,	
zoveelmogelijk,	vantweetotacht	
ZONDAG	5:	Vantweetothalfzes,	sinterklaas,	zwartepiet,	kleurpiet,	goedhart,	dertigapril	
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MEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEEEEEEEEIIIIIII	

ZONDAG	1:	Zevenmei,	geenchiro,	ardennen,	survival		
ZONDAG	2:	veertienmei,	Eurootje,	vieruurtje,	geld,	frieten,	pleinspelen,	binnenspelen,	
vantweetotacht,	zekerkomen	
ZONDAG	3:	zee,	iedereenmagmee,	samsonengert,	trein,	oostende,	zwemgrief,	handdoek,	
boterhammen,	vannegentothalfzes,	eenentwintigmei	
ZONDAG	4:	achtentwintigmei,	natworden,	handdoek,	fiets,	zovermogelijk,	vantweetotacht,	
zelfgemaaktetenopwarmen	
	
Amuseer	jullie!	Het	zot,	zotter	en	het	kampboekje	wordt	het	zotst!	XXOXXRXXEXXSXXT	

N E N N E D R A S H E D N E T S O O

F I I R D T A N E M O K R E K E Z S

S A F E Z V N E Z L H A N D D O E K

B C Z I M Z R E F F E I R G M E W Z

E H E E V N N E L E P S N I E L P R

E T L M A K E G A E L A V I V R U S

M E F G N J S I H F P F R I E T E N

G N G I T I A N T N O S R T G E L D

A T E T W L M E O R E P N G R F R E

M W M N E E S M T E E D W E F E J L

N I A I E G O M N U J E R A N T I B

E N A W T O N A E F N T V O R N E N

E T K T O M E H G T I E O U W M I V

R I T N T R N R E J E E U O E T E B

E G E E A E G E N Z O R T N R A A N

D M T N C V E T N P E I S S W U I N

E E E E H O R O A I I E M N E V E Z

I I N E T Z T B V O R I H C N E E G
woordzoeker.winkes.net

ACHTENTWINTIGMEI
ARDENNEN
BINNENSPELEN
BOTERHAMMEN
EENENTWINTIGMEI
EUROOTJE
FIETS
FRIETEN
GEENCHIRO
GELD
HANDDOEK
IEDEREENMAGMEE
NATWORDEN
OOSTENDE
OPWARMEN
PLEINSPELEN
SAMSONENGERT
SURVIVAL
TREIN
VANNEGENTOTHALFZES
VANTWEETOTACHT
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Lied van de maand april: Daar is de lente 

Refrein: 
Daar is de lente, daar is de zon 
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen. 
De fallus impudicus staat al in bloei 
En de blaadjes krijgen bomen. 
 
Mijn vrouw en mijn kat zijn allebei krols 
Het valt me moeilijk ze rustig te houwen. 
Ik zal binnenkort weer een hele boel 
Nesten moeten bouwen. 
 
Refrein 
 
De bloempotten barsten open met 'n knal 
En de meisjes ontbloten de kuiten. 
De bouwvakkers hebben na een nare tijd 
weer iets om naar te fluiten. 
 
Refrein 
 
Daar is de lente, daar is de zon 
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal ko	men. 
De fallus impudicus staat al in bloei 
En de klokken vertrekken naar Rome 
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Lied van de maand mei: De moorsoldaten 

Waarheen wij ook mogen kijken 
Zien wij veen en hei rondom, 
Vogelzang kan ons niet verblijden, 
Bomen staan er kaal en stom. 
 
Refrein:  
Wij zijn de moorsoldaten, 
En zwoegen heelder dagen, In 't veen. 
 
Heen en weer zo gaan de posten, 
Niemand kan er langs voorbij! 
Vluchten zou ons het leven kosten,	 
Prikkeldraad, vier op een rij. 
 
Refrein 
 
Toch zal voor ons ook het uur gaan 
komen, 
't Kan niet eeuwig winter zijn!  
Dan roepen en zingen w' in alle tonen: 
"Land van mij, gij zijt weer vrij." 
 
Refrein 
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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


