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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 
 

Financiële tussenkomst van lidgeld 
Leden die het financieel wat moeilijker hebben, kunnen bij de vrijetijdsdienst terecht voor een 
financiële tussenkomst van het lidgeld. 
Dit kan als de leden inwoner zijn van Hemiksem en recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming, gebruik maken van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling of een andere 
reden waaruit blijkt dat de aanvraag gerechtvaardigd is. 
Voor meer info kan je terecht bij Leentje: leentje@hemiksem.be of 0497 41 44 19. 

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. 
 
  



	 4	

 

Schaatsen 
Ook dit jaar gaan we natuurlijk met z’n allen gezellig schaatsen. Enkele dingen die je zoonlief 
zeker moet meenemen deze zondag: handschoenen, een lunchpakket, identiteitskaart (of kids-
ID) en 3 euro. 
We zoeken ook nog enkele ouders die onze kleinsten (Ribbels en Speelclub) na het schaatsen 
willen komen ophalen aan de schaatsbaan. Als u zich geroepen voelt, spreek dan op zondag 
even leiding aan van de twee jongste afdelingen! 

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! Bedankt :)  

Appelsienslag 
Beste ouders,  
Voor onze appelsienslag op 22 april zijn we nog op zoek naar enkele enthousiaste ouders die 
ons graag hun koffer ter beschikking stellen voor een voorraad appelsienen.  
We hebben enkele auto’s nodig die van 13u tot 17u willen rondrijden!  
 
Kunnen jullie ons uit de nood helpen? Aarzel niet en geef het onderstaande strookje af aan 
iemand van de leiding of stuur een berichtje naar leider Xander (0495 83 09 19). 
 
Daarnaast zijn wij ook opzoek naar enkele thermoskannen om warme chocomelk mee te nemen. 
Heeft u eentje die we mogen gebruiken? Zo ja, dan kan je deze meegeven met het lid op de dag 
zelf.  
 
Bedankt! 
 
 
Ik, ouder van…………………………………………………….., kan zondag 22/04 komen rijden op 
de appelsienslag. 
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Belangrijke data 

• 3 februari: Spaghettislag 
• 9 – 11 maart: Rak-Top Weekend 
• 16 – 18 maart: Spe-Rib Weekend in Branst 
• 5 – 8 april: Ketiweekend (voor de Kerels) 
• 22 april: Appelsienslag 
• 27 – 29 april: Toppersweekend 
• 27 – 29 april: Aspiweekend 
• 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 
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Raad de leider 
Haal	die	vergrootglassen	maar	boven,	kijk	alle	leiders	op	zondag	extra	goed	in	de	ogen	en	ontdek	welke	ogen	
passen	bij	welke	leider!	
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	Speelclub 
	
Zondag 4 februari: 14u-17u 
Vandaag spelen we een geheim spel, op een vreemde locatie… en met een special guest! 
Ontrafel mee al de mysteries van Chiro Jochihe en wordt een expert in het oplossen van 
misdaden, kom ook zeker verkleed als spion, detective of geheim agent. Vergeet je 
eurootje niet! 

	
Zondag 11 februari: 14u-17u 

Vandaag vinden de olympische winterspelen plaats in Hemiksem, laat 
zien waarin jij in uitblinkt! We nemen het vandaag tegen elkaar op in 
de sportieve spirit van de Spelen. Doe je sportiefste outfit aan! 
 
 

 
 

 
Zondag 18 februari: 10u - 17u! 
Om het einde van de krokusvakantie door te slikken is er naar traditie één van de 
‘koelste’ tochtdagen van het gepland. Vandaag gaan we met zen allen schaatsen in 
wilrijk.  
Afspraak om 10u op Jochihe, waar we in groep richting schaatsbaan vertrekken. Neem 
warme kleren, je kids ID, 3 euro en een stevig lunchpakket mee. Handschoenen zijn 
verplicht op de schaatsbaan dus zeker niet vergeten!		

 
Zondag 25 februari: 14u – 17u 
Haal al je gladde verkoopspraatjes uit de kast want vandaag zal er onderhandelt worden! 
Vastgoedmakelaars Goossens& Zoon willen Hemiksem verbouwen en vragen onze hulp 
met het creeren van een mooi plan. Bouw tegen elkaar, verhandel en verkoop huizen en 
maak zo de grootste stad.	 
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Speelclub 
 
Zondag 4 maart: 14u – 17u 
Van Afrika tot in Amerika, van de Himalaya tot aan de woestijn… we gaan deze zondag 
op reis naar verre oorden. Bereid je voor op cultuurshocks, wilde ontdekkingen en vooral 
heel veel plezier!  
 
Het is weer de eerste zondag van de maand dus vergeet je eurootje niet J 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag 11 maart: geen Chiro! 
Vandaag is het helaas geen Chiro omdat we net terugkomen van ons ultra-cool 
Speribweekend. Tot volgende week maar weer! 
  
Zondag 18 maart: 10u – 17u 
Deze tochtdag trekken we de wildernis in gewapend met goede moed en de beste 
gadgets. We stoppen voor niets en gaan rechtdoor. Wordt een echt survivalist net als 
Bear Grylls. Neem ook een lunchpakket en reservekleren mee. 
 
Zondag 25 maart: 14u – 17u 
Hoe voelt het om te moeten functioneren zonder armen 
of benen? Waartoe zijn onze speelclubbers instaat als 
we iets wegnemen? (geen zorgen, er komen geen 
zagen aan te pas.;) ) we leggen vandaag verschillende 
parcours af, voltooien opdrachten en nog veel meer. En 
dit alles maken we nog spannender door jullie skillz 
weg te nemen. Maak jullie borst maar nat! 

 
 
 
 
 
 
 

Groetjes van jullie leiders Raf & Warre 
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RAKKERZZ 
	
	

FEBRUARI	
	
4	februari	–	14u	tot	17u	
Vandaag	 is	 het	 geen	 zondag	 zoals	 een	 andere.	 Er	 staat	 namelijk	 iets	 speciaal	 op	 het	
programma.	Wat	het	is,	kunnen	we	nog	niet	volledig	zeggen,	maar	hier	is	toch	een	kleine	tip:	
op	 kamp	gebeurt	het	ook	al	 eens.	Ondanks	deze	 speciale	dag	 is	 het	nog	 steeds	de	eerste	
zondag	van	de	maand	en	vergeet	dus	zeker	jullie	eurootje	niet!	
	
11	februari	–	14u	tot	17u	

Ontdekken	is	iets	wat	in	de	Chiro	wel	gewoon	zijn,	maar	
vandaag	 gaan	 we	 weten	 hoe	 het	 is	 om	 een	 echte	
ontdekkingsreiziger	 te	 zijn.	 Sinds	 kort	 is	 het	 nieuwe	
continent	Rakazonië	ontstaan	en	wij	worden	gevraagd	om	
dit	wilde	 en	 gevaarlijke	 stuk	 land	 te	 onderzoeken	 en	 in	
kaart	 te	 brengen.	 Breng	 dus	 zeker	 al	 jullie	
ontdekkingsskills	mee	want	ze	zullen	van	pas	komen…		
	
	
	

	
	
18	februari	–	10	tot	17u	
Het	is	vandaag	weer	tijd	om	de	beentjes	te	strekken	(en	hopelijk	niet	te	breken)	op	het	gladde	
ijs	van	Antartica.	We	gaan	namelijk	schaatsen	zoals	de	traditie	dit	voorschrijft.	Kleed	je	dus	
zeker	warm	aan	en	vergeet	zeker	je	handschoenen,	lunchpakket,	identiteitskaart	en	3	euro	
niet.	Meer	informatie	hierover	staat	vooraan	in	het	boekje.	
	
	
25	februari	–	14u	tot	17u	
Misschien	hebben	jullie	er	al	van	gehoord:	er	is	een	ruzie	
ontstaan	 tussen	 de	 twee	 grootste	maffiafamilies	 van	 de	
wereld.	De	aanhangers	van	El	Xandero	denken	dat	ze	de	
sterkste	 zijn,	 terwijl	 de	 volgelingen	 van	 Don	 Asperino	
denken	dat	zij	dat	zijn.	Kom	dus	zeker	om	mee	te	vechten	
in	 deze	 woelige	 strijd.	 Verkleed	 jullie	 zo	 goed	 mogelijk	
zodat	jullie	tegenstanders	al	onder	de	indruk	zijn.	
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MAART	
	
4	maart	–	14u	tot	17u	

Vandaag	trekken	we	naar	het	plein	om	de	spelletjes	
uit	 de	 oude	 doos	 nog	 een	 af	 te	 stoffen.	 Voetbal,	
basebal,	trefbal,	basketbal	en	ballet	komen	zeker	aan	
bod.	Misschien	ballet	niet	helemaal,	maar	toch	zeker	
komen	is	de	boodschap!	We	zijn	al	in	de	maand	maart	
aanbeland	dus	neem	zeker	je	eurootje	mee	zodat	je	
kan	 mee	 smullen	 van	 het	 mega-crunchy-smaakvol-
overheerlijk-niet	te	missen-vieruurtje!	
	

	
11	maart	–	weekend	
We	zijn	net	terug	gekomen	van	ons	ongeloofelijk	plezant	weekend	dus	we	geven	jullie	een	
namiddag	om	even	uit	te	rusten	en	terug	op	krachten	te	komen.	Geen	Chiro	dus,	maar	niet	
getreurd,	volgende	week	zijn	we	er	weer	en	jullie	hopelijk	ook.	
	
	
18	maart	–	10u	tot	17u	
De	 tijd	 is	 weer	 aangebroken	 om	 op	 tocht	 te	 gaan.	 Vroeg	 opstaan,	 lunchpakket	 en	
stapschoenen	meenemen	is	de	boodschap.	We	trekken	er	vandaag	op	uit,	maar	waar-hoe-
met	wie-hoelang	en	hoe-ver	we	gaan	zullen	 jullie	 zelf	moeten	komen	ondervinden.	Smeer	
jullie	beentjes	maar	alvast	goed	in	want	we	vliegen	er	weer	tegenaan!	
	
	
25	maart	–	14u	tot	17u	
Vandaag	 spelen	 we	 het	 spel	 der	 spellen,	 de	 uitdaging	 der	
uitdagingen	en	de	opdracht	der	opdrachten:	de	enige	echte	
laddercompetitie!	 We	 spelen	 dit	 natuurlijk	 niet	 zomaar	
volgens	normale	 regels,	we	maken	er	 een	unieke	 strijd	 van.	
Kom	dus	zeker	maar	zorg	er	wel	voor	dat	je	niet	van	de	ladder	
dondert!	
	
	
	
	
Groetjes	en	veeeeel	kusjes	van	jullie	lieve	leiders,	
	

XOXO	
	
Xander	&	Jasper	&	Casper	
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sssssreppoT 

Februari 
  

4 Februari van 14u tot 17u  

	

Rarara wat gaan we vandaag doen, Geen idee! Kom zeker af en dan zul je 

het ontdekken. Vergeet die  niet. 

  

 

11 Februari van ?? tot 20u  

	

Het uur dat we beginnen wordt nog 
meegedeeld, hou dus zeker jullie gsm, fb, 
whatsapp en andere communicatiemiddelen in 
de gaten! Wat we al wel kunnen zeggen: neem Je 
fiets en money’s voor da frietjes! 

  

 

18 Februari van 10u tot 17u 

	

Ijs is wat we vooral gaan zien vandaag. Het is 
weer de tijd van het jaar om Antartica onveilig 
te maken. Neem dus voor vandaag jullie 
lunchpakket, handschoenen, 3 euro en je 
identiteitskaart mee. (zelf schaatsen 
meenemen mag ook)	 
  

25 Februari 14u tot 20u  

	

Trek vandaag maar je beste pak aan! We gaan die chickiesss fixen J kom 
allemaal met een das of een srik en zorg er zeker voor dat je haar goe 
ligt!  Vergeet ook geen boterhammen mee te nemen! 
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Maart  
4 Maart van 14u tot 17u  

  

Vandaag gaat de popo een razzia houden op de chiro! Zorg er dus voor 
dat je vandaag je beste smokkkkkkelssskilssss meeneemt. Want popo 
Jeroen zal er ni mee kunnen lacht en popo Orest zeker niet (boos 
kijken). Smokkel ook je eurootje mee! 

  

 

 

9-11 Maart Rak-Top-Weekend  

  

Geen chiro omdat we op WEEKEND zijn!!  

  

  

 

16 Maart van 19u tot 21u 

  

amaiii, die examens eisen hun tol! Daarom is het goe om vandaag naar de 
chiro te komen! Want vandaag gaan we leiding tegen leden spelen! We 
zullen zien wie de opdrachten tot het beste einde brengt en zo met de 
troffee Ultimate topper gaat lopen  

 

23 Maart van 19u tot 21u  

  

Examens gedaan, stress weg. Duuus gaan we heel actief doen. Neem jullie 
fiets zeker mee! 

  

  

Dit was het weer voor deze 2 maanden!  

Pompie en Stokkie wokkie leven bij ons voor heel ons leven x3 

Groetjes van jullie lijdertjes 
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Kerels 
Februari 

4 februari: 14 tot 17 uur 
 

	 	 	 		 	 	 	 
11 februari: 14 tot 20 uur 
  

       
 
18 februari: 10 tot 17 uur                                 
 

   	  
 
25 februari: 14 tot 20 uur 
 

       
 
 
Nu heeft februari geen geheimen meer voor jullie!  
Tot zondag, 
Jullie favoriete leidster ;)  
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Naam: ______________________  Maand: ____________________________  

HUISWERK SPELLING 

1. Vervang het onderstreepte woord door een gepast woord dat erop rijmt. 

 

4 maart: 14 tot 17 

Sfeer en arbeid (                                                       ) zal vandaag 
belangrijk zijn... Maar of jullie kunnen koken, zal nog meer meespelen. 
Wie verzamelt de lekkerste ingrediënten, zorgt ervoor dat er niets 
klimplant (                                                       )  én serveert een echte 
vijfsterren maaltijd? Vergeet ook zeker pantoffelheld  
(                                                       ) voor al die lekkere vieruurtjes van 
deze maand niet. 

 

11 maart: 14 tot 20 

Al van kinds af aan dromen jullie er sowieso al over om eens naar 
een andere profeet (                                                       ) te gaan, 
hier heeeeel ver vandaan. Vandaag gaan we deze kinderdroom 
waarmaken! We gaan alle geheimen ontdekken van deze 
mysterieuze magneet (                                                       ). Maar 
eentje verklap ik al: ze hebben er ook grassprietjes  
(                                                      ), dus wees goed voorbereid! 

 

18 maart: 10 tot 17 

O,	op een onbewoond klimplant (                                                       ) loopt 
niemand voor je neus. Ja je voelt je d'r blij want: lekker leven is de leus! 
Maar is het er wel zo leuk als het lijkt...? Er staan jullie enkele diademen  
(                                                       ) te wachten alvorens jullie kunnen 
genieten van het lekkere leventje daar, die ook wel best vermoeiend 
kunnen zijn... Genoeg planeten (                                                       ) en 
drinken komt wel van pas! Veel succes ermee! 

 

25 maart: 14 tot 20 

Wie is de sterkste van heel het fietsband  
(                                                       )? Wie wint alle duels? Vandaag 
zijn jullie eens niet jezelf, maar duiken jullie onder in de wereld 
van enkele mysterieuze siliconen (                                                       ), 
verzamelen jullie de sterkste wapens en zijn jullie best op het 
juiste moment op de juiste plaats... Na al die duels, moeten jullie 
natuurlijk aansterken bij wat krachtvoer! Hiervoor zal 3 euro 
voldoen.	 
 

Succes met jullie huiswerk! 

Juffrouw Lieze 



	 18	

NETNARIPSA 
	

IRAURBEF 
	
	
4 IRAURBEF 8102 – NAV U41 TOT U71  
Slaoz ej nak neiz naa njim tfirhcseg, neb ki 
lagon drawrev gaadnav. Ed snemaxe njiz naadeg, 
sud tad nak lew snee neruebeg. Ki neb sud koo 
netegrev taw ew gaadnav naag neod. Teegrev ej 
ejtoorue tein! 
 
 
 
11 IRAURBEF 8102 – NAV U41 TOT U02 
Gaadnav naag ew nee leps nekam roov eilluj etsree ipsa ni gnidiel! Negimmos nebbeh 
la taw ekuel nekeinhcet dreeleg po susrucrotamina fo ej treel nooweg gaadnav ej 
etsree leps nekam! Nennib eewt nekew nennuk eilluj tad leps neleps tem ed etsnielk 
nedel.  
Teegrev koo neeg sejtnec roov sejteirf! 
 
 
 

81 IRAURBEF 8102 – NAV U01 TOT U71 
– NESTAAHCS 
Gaadnav naag ew nestaahcs tem ed 
sejsiem ne ed eleh orihc!  
Teegrev rekez neeg TEKKAPHCNUL + 
TRAAKSTIETITNEDI + 3 ORUE + 
NENEOHCSDNAH. 

 
 
 
52 IRAURBEF 8102 – NAV U41 TOT U02  
Gaadnav negjirk eilluj ed tiulfsgnidiel ni nednah. 
Teh si naa eilluj mo nee eleh gadnoz gnidiel et 
neveg! Eewt nekew nedeleg nebbeh eilluj la nee 
leps tkaameg, sud tad tmok gaadnav rekez ni 
edro. Farethca nereulave ew gon neve ezed gad 
ne neteineg ew nav rekkel nete. Teegrev neeg 
sejtnec mo et nete! 
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NETNARIPSA	
	TRAAM	

	
	

	
4	traam	–	nav	u41	tot	u71	

Tadmo	eilluj	toz	leev	eisatnaf	nebbeh,	si	teh	djit	mo	eid	et	nettuneb.		

Eilluj	negjirk	ed	snak	mo	nee	leeh	lepsnellor	ni	et	nelluv	ne	po	eird	ruu	

djit	 nee	 leeh	 nevel	 tiu	 et	 newuob.	Tad	nak	ej	 raam	één	 reek	ni	ed	

orihc!	Teegrev	neeg	ejtoorue.	

	
	
	
	
11	traam	–	u41	tot	u02	
GAADNAV	NAAG	EW	ED	ERIANILUC	RUOT	PO!	MO	NEE	REEK	NEEG	SEJTEIRF	ET	NETE,	NEKAM	
EW	FLEZ	SNO	NETE	RAALK.	TLIW	KJILRUUTAN	TEIN	NEGGEZ	TAD	TID	SREPÉ	REDNOZEG	TAAG	
NJIZ.	RAAM	MO	ET	NEKOK	NEBBEH	EW	KJILRUUTAN	KOO	IDERGNIËNETN	GIDON	NE	RAAD	
NAAG	EW	SNO	NAD	ED	ETSREE	NERU	EEM	GIZEB	NEDUOH!	KI	BEH	LA	REGNEOH!		
	

	
	
	
	

81 traam – nav u01 tot u71 
Gaadnav neiz ew raaw ed steif sno raan tdiel, raaw ew niz ni 
nebbeh. Droon, Diuz, Tsoo, Tsew? Netnaripsa netew tseb.	

Teegrev kjilruutan rekez ej steif tein ne ej 
tekkaphcnul !  
	
	

	
52 traam – nav u41 tot u02 
Djit mo sno gon snee laameleh ni et nevel ni eredna 
negniledfa. Nav slebbir ne bulcleeps, tot slerek ne srekkar. 
Teegrev neeg dleg roov sejteirf! 
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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 

£ … 


