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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

 
 

Krakmoment 2016 was een succes! Bedankt 
Zoals elk jaar stond ook in 2016 de leidingsploeg van Chiro Jochihe op kerstavond 
in piekfijn uniform klaar aan de kerk op de Gemeenteplaats om glühwein en warme 
chocomelk te verkopen voor het goede doel. Dit jaar deden wij ons krakmoment in 
het kader van De Warmste Week van Music for Life. Als goede doel kozen wij Samen 
Tegen Armoede. Dit omdat armoede iets is waar we allemaal dagelijks mee 
geconfronteerd worden, ook op de Chiro. We hebben een mooie som van € 205,04 
kunnen inzamelen voor Samen Tegen Armoede, waar ook de Speelclub en de 
Rakkers hebben aan meegewerkt door hun knutselwerkjes te verkopen aan de 
poort. 
Bedankt aan iedereen die er bij was en tot volgend jaar! 

Afdelingsweekends Spe-Rib en Rak-Top 
Het is eindelijk februari en dus bijna tijd voor het Rak-Topweekend en het Spe-
Ribweekend! Alle informatie hierover vind je in het weekendboekje zelf. Als je dit nog 
niet hebt kunnen bemachtigen, spreek dan zeker je leiders aan of lees het boekje 
op de website.  

Spaghettislag: 11 februari 2016 – Schrijf je nog snel in! 
Als je dit boekje nu leest, heb je niet veel tijd meer om je nog in te schrijven voor de 
Spaghettislag! Schrijf je daarom nog snel in via http://www.chirojochihe.be/node/21  
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Vrijwilligers afbraak 
Dag stoere ouders. Na de Spaghettislag gaan wij een deel van onze lokalen 
verbouwen. Maar voor wij kunnen verbouwen, moeten wij ook nog afbraakwerken 
doen en onze lokalen leeg krijgen. Daarom zoeken wij enkele sterke en stoere paren 
armen die ons hiermee willen helpen.  Wij veronderstellen deze werken te doen op 
één weekend, hopelijk zelfs op één dag. Voel jij je geroepen om ons te helpen? Laat 
ons dan zeker iets weten! 

Truien van Chiro Jochihe 
De truien zijn iets later dan verwacht. Maar geen zorgen, ze komen er aan en dit nog 
in februari (ja, nu voor echt J). 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 een niet-verplicht onderdeel van de Chirokleren! 

Appelsienslag 
Op 12 maart 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: +32 486 20 78 54. Alvast bedankt! 

Vervoer binnenspeeltuin – Ribbels en Speelclub 
Yes, de Ribbels en Speelclub gaan op 19 maart van 10 tot 17 uur eindelijk naar de 
binnenspeeltuin! Maar, dit ligt niet in de buurt. Wij zouden graag naar het Circus in 
Kontich gaan, maar dat is wat ver om te voet naartoe te gaan. Daarom zijn wij op 
zoek naar lieve ouders die ons willen afzetten en ophalen aan de binnenspeeltuin. 
Laat de leiding van de Ribbels en Speelclub zeker iets weten als je je geroepen 
voelt, dan kunnen wij jullie meer vertellen! J  
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Belangrijke data 

• 11 februari: spaghettislag 
• 24 – 26 februari: Ribbels-Speelclubweekend en Rakkers-Toppersweekend 
• 21 – 23 april: Ketiweekend (voor de kerels dus) 
• 29 – 30 april: tweedaagse trektocht in de Ardennen voor de toppers 
• 5 – 7 mei: Aspiweekend 
• 7 – 14 mei: leefweek kerels 
• 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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Quiz! 
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? 
 

 
 

ASPIRANTEN  
BOSSPEL  
FIETSTOCHT 
KERELS  
LADDERTOCHT  

LEIDING  
NACHTSPEL  
PLEINSPELEN  
RAKKERS  
RAVOTTEN  

RIBBELS  
SJORREN  
SPEELCLUB  
STADSSPEL  
TOPPERS 

	  
Geef dit blad af aan de VB's of leiders. Scoor je gedurende dit Chirojaar het 
meeste punten, dan win je een ongelooflijk spectaculair cadeaupakket! 
Naam: _______________________  Groep: ______________________ 
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Antwoorden vorige quiz 
	

               1      
               B      
               I      
             2  V      
             K  A    4  
          3 K R I N K E L  B  
             E      O  
             K      T  
          5 K L E I P U T T E N 
   6       7   B    8  R  
 9  R       L   O    A  H  
 R  I    10 S P A G H E T T I S L A G 
 I  L       D       P  M  
 B  L       D       I  M  
 B  A       E       B  E  

11 E X A M E N C H I R O      A  N  
 L  R       T       R    
 S         O           
          C           
          H           
          T           

 
  



	 8	

~RIBBELS~	
	
5/02	van	14:00	tot	17:00	
Het	 is	 vandaag	 leidingswissel,	 dus	 jullie	 krijgen	 vandaag	 andere	
leiders.	Ik	weet	niet	wat	of	hoe	ze	het	gaan	doen,	dus	dat	betekent	
dat	je	zeker	moet	komen!	
Vergeet	je	eurootje	niet.	
	

12/02	van	14:00	tot	17:00	
Yes	 yes	 yes…	 het	 is	 vandaag	
Timo’s	verjaardag,	dus	het	gaat	
zeer	leuk	worden	vandaag.	Zorg	
maar	dat	je	komt,	anders	mis	je	
de	pret.	
	

19/02	van	10:00	tot	17:00	
We	gaan	 vandaag	met	 heel	 de	 jongenschiro	 schaatsen.	 Ik	weet	
zeker	dat	 jullie	dat	allemaal	heel	 leuk	vinden	dus	neem	mee:	 je	
Kids-ID,	2	euro,	handschoenen	en	1	muts	J	
	
26/02	
Jeeeeeeeeeeeeeej……	 we	 zijn	
net	 terug	 van	 weekend,	 dus	
jammer	 maar	 helaas	 is	 het	
geen	 Chiro.	 Nu	 kunnen	 jullie	
wel	goed	uitrusten.	
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5/03	van	14:00	tot	17:00	
We	gaan	nog	eens	knutselen,	omdat	
jullie	 dat	 heel	 leuk	 vinden	 J.	 Dus	
haal	 de	 beste	 tekenaar,	 schilder	 en	
bouwer	naar	boven.	
Vergeet	je	eurootje	niet.	
	
12/03	van	13:00	tot	17:00	
Het	 is	 appelsiensslag	 vandaag,	 we	
gaan	 allemaal	 lekkere	 appelsientjes	
verkopen	 zodat	 heel	 Hemiksem	
lekker	 kan	 smullen.	 We	 spreken	 af	
om	13u	aan	Chiro	Klaasje.	
	
19/03	van	10:00	tot	17:00	

Yes..	 vandaag	gaan	we	 lekker	
naar	 de	 binnenspeeltuin,	 dus	
kijk	maar	dat	jullie	er	allemaal	
zijn,	want	anders	gaan	wij	heel	
boos	 zijn.	 Zie	 vooraan	 in	 ’t	
boekske	 voor	 meer	 info!	 En	
neem	 zeker	 je	 lunchpakket	
mee.	

	
26/03	van	14:00	tot	17:00	
Vandaag	gaan	we	eens	een	paar	spelletjes	binnen	en	buiten	doen,	
want	als	we	het	dan	te	warm	hebben	kunnen	we	eens	naar	buiten.	
1	aanrader:	kleed	je	goed	aan	zodat	je	het	niet	koud	hebt.	
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5 februari – 14u tot 17u 
Deze zondag wordt een beetje anders dan normaal, 
maar hopelijk komen jullie allemaal! Want we kunnen al 
voorspellen dat jullie nog lang over deze dag gaan 
vertellen! Vergeet jullie eurootje niet voor een maand 
vol heerlijke koeken! 

 
12 februari – 14u tot 17u 
Plakband, lijm papier en schaar, vandaag knutselen 
we allerlei spelletjes in elkaar. Na het knutselen 
mogen we er uiteraard mee spelen, we gaan ons 
vandaag echt niet vervelen!	 
 

19 februari – 10u tot 17u 
Doe vandaag je warmste kleren aan, want we gaan 
naar de schaatsbaan! We leven ons uit en 
bewijzen ons aan elkaar, hopelijk vallen we niet te 
zwaar ;) Heb je zelf schaatsen, mag je die zeker 
in je rugzak plaatsen. Ook 2 euro, je Kids-ID en 
een lunchpakket, het wordt dolle pret! 
 

 
24 tot 26 februari 
Wat jullie precies gaan doen is voor jullie nog 
onbekend, maar het wordt supertof op Spe-
ribweekend! Van vrijdagavond tot zondagmiddag, 
verwachten we jullie met een valies, veel chirozin 
en een grote lach. 
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5 maart – 14u tot 17u 
Dat jullie speelclubbers snel zijn en goed met de bal weten we 
ondertussen al... Maar weten jullie ook veel, of kijken jullie bij 
moeilijke vragen een beetje scheel? Vandaag mogen jullie jullie 
bewijzen, wie weet vallen jullie wel in de prijzen... Het kan wel 
zijn dat we jullie af en toe ook plagen met enkele strikvragen... 

Let maar extra goed op in de klas, misschien komt het nog van pas! Vergeet 
jullie eurootje niet mee te nemen, anders komen we nog in de problemen...		 
 
12 maart – 13u tot 17u  
Rarara... het is oranje, rond, lekker en gezond... Vandaag gaan 
we proberen zo veel mogelijk appelsienen te verkopen, hopelijk 
verkopen we er hopen! Neem alvast jullie schattigste blik en 
mooiste lach mee... het werkt, al blijft het heel cliché. We 
verwachten jullie al op Chiro Klaasje om 13 uur, dan vertrekken 
we op ons grote avontuur!  
 
19 maart – 10u tot 17u 

Vandaag gaan we naar de leukste plek van ’t hele land, het 
wordt echt super plezant! We gaan naar ’t Circus in Kontich, 
een geweldig leuke binnenspeeltuin, met dank aan ons 
driekoningenfortuin! We zoeken nog wat mama’s of papa’s die 
ons kunnen brengen of halen, en liefst ook die niet gaan 
verdwalen ;) Neem zeker je lunchpakket mee, zo blijft 
iedereen tevree.  

 
26 maart – 14u tot 17u 
Als er iets is wat de leiding echt doet stralen, is het 
wel grapjes uithalen. Het is belangrijk dat je 
nadenkt voor dat je iets doet, want zoals het lijkt is 
niet altijd hoe het moet... Wie bezit het 
meesterbrein, en wie krijgen we klein...? ;)	 
 
 
 

Veel groetjes en tot in februari, 
Lieze en Yari 
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5	Februari	14u-17u	

	
12	Februari	14u-17u		

	
19	Februari	10u-17u:	Ijsschaatsen	

	
26	Februari	Einde	van	het	fantastisch	RAK-TOP	
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5	Maart	14u-17u	

	
12	Maart	13u-17u:	Appelsienslag	
	

	
19	Maart	10u-17u	

	
26	Maart	14u-17u		
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Toppers 
Februari 

 
5 Februari van 14u tot 17u 
Wij weten niet wat jullie vandaag als 

activiteit gaan doen, maar wat we wel 
weten is dat jullie van andere leiders 

leiding gaan krijgen. Dus grote 
verrassing. Vergeet je eurie voor het 
4-ureke niet mee te brengen!	 
 
12 Februari van 14u tot 20u 
GEEF ACHT! Smeer jullie benen al maar in want we gaan vandaag 
een zondag als in het leger beleven. Neem zeker centen mee voor 

die heerlijke legerkost FRIETEN. 
 

19 Februari van 10u tot 17u 
Vandaag is het weer zover, de jaarlijkse uitstap waar we elke 
keer opnieuw de handschoenen, mutsen, sjaalen en alle andere 
zaken vanboven het stof halen. Neem 2 euro mee en je 

identiteitskaart. Lunchpakket niet vergeten meenemen!! 

 
24-26 Februari Rak-Top 
Weekend 
Vandaag geen standaard Chiro in 

onze “warme” lokalen, maar wel op 
de weekendplaats. Meer info in 

het Rak-Top weekendboekje. 
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Maart 
 

5 Maart van 14u tot 17u  
We gaan nog eens goed actief doen. Honkbal, 

voetbal, buske stamp en al die soort dingen 
vormen 1 iets: pleinspelen! Waar we het gaan 
spelen is nog een mystery maar we gaan het 

doen. Die euro niet vergeten voor het 4-ureke 
van deze maand. 

 
 

12 Maart van 13u tot 17u 
Haal al die verkooppraatjes en schattige smoeltjes al maar boven, 
want jullie gaan ze nodig hebben. Vandaag gaan we Appelsienen 
verkopen. Jullie worden door ons opgewacht op Chiro Klaasje om 

13u. Vergeet ook geen centen voor de frieten. 
 

17 Maart van 19u tot 21u 
Neem allemaal jullie gsm maar mee, 
opgeladen natuurlijk, je fiets en de app 

Snapchat. Vandaag spelen we het grote 
Snapchatspel in ons geliefde Hemiksem. 
 

24 Maart van 19u tot 21u 
We gaan nog eens een goede “ouderwetse” 
Pijlentocht doen. Gegoten in een ter 

plaatse bedacht thema en de richting 
waar naartoe bepalen jullie zelf.  

 
 
 

 
 

 
 

Van jullie lijdertjes, 
Jerre & Mattie 
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Zondag 5 Februari 14:00-17:00 
Pampampaaaaaaaaaaaam niemand niemand 
weet wat het deze zondag is ;p allerbeste leden 
van me vandaag gaat er een speciale wereld open 
voor jullie ^^ een wereld waar jullie nog geen 
kennis mee hebben gemaakt dit schooljaar dus 
kom zeker. Wie weet is het de moeite wel waard 
;p (zoals altijd) Neem zeker jullie eurootje mee 
xoxo 
 
Zondag 12 Februari 14:00-20:00  
Wat is het nut van avondchiro als we onze tijd binnen verdoen? We kunnen 
toch beter iets super cool doen dat zich buiten afspeelt ^^ vandaag is het 
namelijk griezeltocht en eentje dat jullie niet snel zullen vergeten hehe om 
deze geweldige tocht af te sluiten eten we samen nog gesjellig een frietje met 

het sausje van de chef hehe 
 

Zondag 19 Februari 10:00-17:00 
Vandaag is het niet zomaar een tochtdag neenee 
het is de enige echte schaatszondag van het jaar 
:p we gaan ons vandaag niet zomaar over de 
baan laten schuiven, we gaan iedereen is laten 
zien wie de kerels van jochihe zijn en hoe goed 
we kunnen lellen en trellen eeeh :D  
(Verplicht: Lunchpakket, 2euro, je pas, en 
handschoenen) 
 
Zondag 26 Februari 14:00-20:00 

Vandaag gaan we wel echt onze geldactiviteit waarmaken he boys. Als we in de 
leefweek wat onvergetelijke dingen willen doen moeten we dit kunnen payeren he. 
Dus als verantwoordelijke tieners verwacht ik jullie vandaag allemaal om te helpen 
J 
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Zondag 5 Maart 14:00-17:00 
Vandaag is onze wereld helemaal vergaan …. Maar wat is het vervolg voor de 
mens? Wordt iedereen zombie, of leeft de mens voort in de ruimte? Wie weet 
dat, maar samen puzzelen we wel een echte kerels film in elkaar hoor :D 
Kom zeker als je een belangrijke rol wil spelen in de film “het einde met 
jochihe” :D 
 
Zondag 12 Maart 13:00-17:00 

Vandaag gaan we ons laten horen in 
heeeeeeeeel hemiksem en ze zullen het 
geweten hebben. Zoals jullie wel weten is 
het elke jaar wel appelsienslag en die vind 
dit jaar plaats op deze prachtige dag ̂ ^ laat 
je zeker niet tegenhouden door de koude 
want op het einde staat een warm soepeke 
op ons te wachten omnomnom We spreken 
af aan chiro klaasje om 13u! 

 
Vrijdag 17 Maart 19:00-21:00 
Het is weer zover :’( de examens zijn er weer om ons lastig te vallen maar wij 
chiromannen laten ons niet zomaar doen door deze onheilspellende tijd van 
het jaar. Wij gaan de wereld eens laten zien hoe slim we wel niet zijn en 
daar kan niemand ons in stoppen. Kom vandaag en kom te weten wie de 
slimste mens van hemiksem zal worden dit jaar :D 
 
Vrijdag 24 Maart 19:00-21:00 
Deze week hebben we al onze examens 
natuurlijk geweldig gedaan maar zoal 
altijd zijn er wel een paar nakomertjes die 
de komende week nog volgen maar komaan 
jongens nog even op de tandjes bijten en we 
zijn er van af ^^ we gaan dit natuurlijk 
vieren met al vroegtijdig wat paaseitjes te 
zoeken en deze lekker op te smikkelen in 
ons lokaal doe zeker een konijnenpak aan 
want die kan voor heel wat 
konijnenpunten extra zorgen :p hehe 
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Oei	een	klein	foutje	in	wordt,	ja	das	ni	mijn	beste	ding	SORRYYYY	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

AAASSSSSPPPPIIIISSSSS	
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Dit	boekje	is	zonder	veel	toeters	of	bellen	maar	ik	hou	
ervan	om	met	jullie	te	lellen!!!	
XXOOXXRRXXEEXXSSXXTT	
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Lied van de maand februari: Berenjacht 

Stapritme aangeven door op de billen te slaan. 
 
Voorzanger:      Groep roept na: 
We gaan op berejacht.   (We gaan op berejacht.) 
We komen aan een bos.   (We komen aan een bos.) 
We kunnen er niet onder.   (We kunnen er niet onder.) 
We kunnen er niet over.   (We kunnen er niet over.) 
We kunnen er niet rond.   (We kunnen er niet rond.) 
We moeten er door.    (We moeten er door.) 
Krsj, krsj, krsj, krsj,… 
 
We komen aan een sloot…. 
We komen aan nen berg…. 
 
We komen aan een grot.   (We komen aan een grot.) 
We voelen iets zacht.    (We voelen iets zacht.) 
Nog zachter dan zacht.   (Nog zachter dan zacht.) 
Nog zachter dan zacht…. 
We gaan op berejacht… 
Berg  -  sloot   -  bos 
Een schot!!!     (Bang!!!) 
De beer is dood!    (De beer is dood!) 
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Lied van de maand maart: De wereld is een toverbal 
 

De wereld is een toverbal, 
geen mens weet hoe het worden zal, 
maar één ding dat weet iedereen : 
je kunt het niet alleen. 
 
Refrein:  
Dus zullen we er samen iets van moeten waken, 
de wereld is een mooi maar bewerkelijk ding. 
Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
hei, hei, hei, hei, kom maar in de kring. 
 
Bekijk toch eens die wereldkaart, 
de mens is toch iets beters waard. 
Je ziet dat het een puinhoop is. 
Zo gaat het helemaal mis.  
 
Refrein 
 
We praten zus, we praten zo, 
we roepen ach, en wee en oh, 
maar wil j'elkaar ooit goed verstaan, 
dan doe je er iets aan ! 
 
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


