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BOEKSKE 

JUNI 

Bivak 2018! Coming soon... 
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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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Infomoment Buitenlands Kamp 
Alle ouders (van), kerels, aspiranten en leiding zijn alvast heel nieuwsgierig: wat gaan we allemaal 
doen op buitenlands kamp? Wat mogen we zeker niet vergeten? Kom het allemaal te weten op 
het infomoment op 3 juni om 17.30! 

Belangrijke data 

• 3 juni: Infomoment Buitenlands Kamp 
• 21 – 30 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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RIBBELS 
3	juni	van	14u	tot	17u30	

Woutertje,	Woutertje,…	Williewilliewilliewooop!	Piepklein	kaboutertje	kom	als	ik	roep!	

Vandaag	spelen	het	supermegagrote	kabouterspel!	Maak	je	klaar	om	je	pinnemuts	te	

verdienen	en	verover	de	meeste	paddestoelen!	

10	april	van	14u	tot	17u30	

Vandaag	spelen	de	leukste	waterspelletjes	ooit!	Neem	zeker	iets	van	

reservekleren	mee,	voor	als	je	nat	zou	worden.	Als	de	temperatuur	niet	boven	

de	21,5°C	is,	dan	spelen	we	geen	waterspelletjes,	anders	worden	jullie	ziek	en	

dan	missen	jullie	de	laatste	schoolmaand	misschien.	Moest	dit	zo	zijn	dan	spelen	

we	pleinspelletjes.	Tot	zondag!	

17	juni	van	14u	tot	17u30	

Vandaag	trainen	wij	jullie	tot	de	beste	Ninja’s	van	België.	We	trainen	jullie	skills	tot	het	

uiterste	en	maken	ons	klaar	om	de	Japanse	slechterikken	te	bestrijden.	We	zullen	

parcour	doen,	ninjasterren	vouwen	en	nog	veel	meer.	Zeker	komen	dus!	

24	juni:	GEEN	CHIRO	

Vandaag	zijn	het	zomerfeesten	op	de	Zonnekesschool.	Daardoor	hebben	wij	geen	plaats	om	te	

spelen.	Het	is	dus	geen	Chiro.	

1	juli	van	9u	tot	17u30		

Vandaag	gaan	we	naar	de	Ster	in	Sint-Niklaas.	Neem	zeker	een	lunchpakket,	

zwemgerief	en	misschien	een	mama	of	papa	die	wilt	rijden	mee.	In	de	Ster	

kunnen	we	zwemmen,	in	de	speeltuin	spelen,	in	het	zand	spelen	en	veel	meer!	

Kom	dus	zeker!	Wie	zie	jij	op	de	foto	van	het	treintje	in	de	Ster?	

21	juli-31	juli:	BIVAK!	

Jeueueueueueueueueueueueueuj!	Eindelijk	bivak!	Je	gaat	toch	mee	op	dit	10-daagse	avontuur?	Hopelijk	

zien	we	je	daar!	

Ward,	Nico	en	Aaron	� 			
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SPEELCLUB 
	
3	Juni	van	14u	tot	17u30	
Vandaag	houden	we	onze	lang	beloofde	Dag	Op	Wieltjes.	Breng	allemaal	
een	step,	skateboard,	rolschaatsen,	of	iets	rollend	mee;	dan	zorgen	wij	
voor	 de	 fun.	 	 Vergeet	 voor	 de	 laatste	 keer	 dit	 jaar	 ook	 zeker	 jullie	
eurootje	niet.	
	

	
10	Juni	van	14u	tot	17u30	

Haal	vandaag		jullie	kennis	over	drankjes,	brouwstels,	
toverspreuken	 en	 magische	 wezens	 boven.	 Jullie	
zullen	alles	uit	de	kast	moeten	halen	om	de	duistere	
krachten	 te	 overwinnen.	 Kom	 allemaal	 zeker	
verkleed	als	tovenaar.	
 
 
	

19	Juni	van	14u	tot	17u30	
Verover	jij	de	wereld	met	je	keizerrijk,	of	gaat	
de	vijand	met	China	lopen.	Blijft	Zwitserland	
ook	nu	neutraal,	of	kiezen	ze	jouw	kant?	De	
wereld	 ligt	aan	 jullie	voeten,	kies	verstandig	
en	wordt	alleenheerster	over	de	hele	aarde.	
 
 

1	Juli	van	9u	tot	17u30	
Zoals	elk	jaar,	sluiten	we	ook	dit	jaar	af	met	een	uitstapje	naar	de	Ster	in	Sint-Niklaas.	Hopelijk	
zijn	jullie	erbij,	en	wanneer	julie	komen,	vergeet	dan	zeker	geen	lunchpakketje,	en	lach	eens	
vriendelijk	naar	je	mama	en	papa,	of	ze	ons	met	de	auto	naar	daar	willen	brengen.	

	
	

J	Groetjes	en	tot	op	kamp	J		
Warre	&	Raf	
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 Zondag	3	juni		-		14.00u	tot	17.30u 
Hoeraa,	we	zijn	in	juni	aanbeland,	dat	wil	zeggen	dat	het	schooljaar	bijna	voorbij	is	J,	
maar	dat	betekent	ook	dat	jullie	allemaal	flink	jullie	eurootje	moeten	meebrengen	
zodat	wij	weer	voor	een	overheerlijk	vier-uurtje	kunnen	zorgen!	Vandaag	gaan	we	
misschien	wel	een	plaats	ontdekken	waar	sommigen	van	jullie	nog	niet	al	te	vaak	
geweest	zijn,	dus	zeker	komen	is	de	boodschap!		
	
Zondag	10	juni		-		14.00u	tot	17.30u	
Blaaspijp,	schietbuis,	polyvinylchloride	buis,	
klakkebuis,	…	Het	maakt	niet	uit	welke	naam	je	
eraan	geeft,	het	is	belangerijk	wat	je	ermee	
doet!	Vandaag	is	het	generale	repetitie,	het	
laatste	klakkebuisspel	vooraleer	we	op	kamp	
vertrekken.	Oefen	dus	zeker	thuis	nog	eens	op	
het	pijltjesrollen,	dit	is	een	vaardigheid	die	
zeker	van	pas	zal	komen	op	kamp.	Vergeet	dus	
logischerwijs	jullie	klakkenbuizen	niet!	
	
Zondag	17	juni		-		14.00u	tot	17.30u	
Jaja,	jullie	ogen	bedriegen	jullie	niet,	we	hebben	geen	fout	geschreven.	Het	is	
vandaag,	tot	onze	grote	spijt,	geen	tochtdag.	Jullie	lieve	leidertjes	hebben	namelijk	
examens	hebben	dus	alle	tijd	nodig	om	hen	voor	te	kunnen	bereiden.	Wees	echter	
niet	getreurd,	we	zullen	deze	kortere	Chirozondag	extra	plezant	maken!!	
	
Zondag	24	juni		-		GEEN	CHIRO!	
Vandaag	is	het	helaaspindakaas	geen	chiro	wegens	de	zomerfeesten	van	de	lagere	
school.	Ondanks	deze	spijtige	zaak	zullen	jullie	jullie	wel	goed	kunnen	vermaken	met	
de	kraampjes	en	spelletjes	tijdens	deze	leuke	periode!	
Zondag	1	juli		-		9.00u	tot	17.30u	
Vandaag	is	het	dan	zover,	de	allerlaatste	chirozondag	van	
dit	fantastiche	chirojaar!	Traditiegewijs	trekken	we	met	z’n	
allen	naar	de	de	Ster	en	gaan	we	daar	de	boel	onveilig	
maken.	We	verzamelen	extra	vroeg	dus	zet	jullie	wekkertje	
maar!	Vergeet	ook	zeker	jullie	lunchpakket	en	zwemgerief	
niet.	We	zijn	ook	op	zoek	naar	bereidwillige	ouders	die	het	
zien	zitten	om	ons	te	vervoeren.	Zie	vooraan	in	het	boekje	
voor	meer	informatie.	
	
Ziezo,	dit	was	het	dan	voor	dit	jaar	
……............................................................................	
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Graptjeee,	we	gaan	natuurlijk	nog	een	super-duper-mega-de-max-onvergeetelijk-
spetterend-nooitgezien-niettemissen	bivak	tegemoet.	Jullie	zullen	hierover	zeker	nog	
extra	informatie	krijgen!	
	
Extra	veel	kusjes	van	het	dynamische	drievoud	
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Toppers 
Juni - Juli 

 

Zondag 3/06/ van 14u tot 17u30: 
Wat we vandaag gaan doen, zul je moeten komen ontdekken. Kzou al wel zeggen. Smeert jullie benen al 
maar goed in, want jullie gaan niet naar huis zonder een schrammetje van een netel of doorn. Vergeet ook 
geen eurie mee te nemen voor het 4-uurtje. 
 

 

Vrijdag 8/06 van 19u tot 21u: 
Na die eerste examens dachten we, we doen er nog eens een extra laagje op. We 
spelen vandaag de fameuze anti-examen-quiz-2018. Neem dus al die kennis van 
voorbije dagen mee, want misschien kan dat wel eens in je voordeel zijn. 
 

 

Vrijdag 15/06 van 19u tot 21u: 
Pffff. Examens, leren, cursussen. Niets voor ons op de Chiro. Neem voor vandaag jullie fiets mee. 
Waar we naartoe gaan zullen de pijlen uitmaken. 
 
 

Zondag 24/06 GEEN CHIRO: 
Oooooh, geen Chiro vandaag. Want de zomerfeesten zjjn bezig… Maar niet 
getreurd, volgende zondag staan we jullie terug op te wachten aan de lokalen. 

 

 

Zondag 01/07 van 9u tot 17u30: 
Jaja boys, het is zover, onze jaarlijkse recreatieve uitstap naar DE STER. Neem jullie fiets die bij voorkeur 
volledig in orde is, een lunchpakket en om natuurlijk niet te vergeten, jullie zwemgerief. 

 

 

21/07 tot 31/07 BIVAAAAK!!!!: 
Ma how seg, ist’ al terug tijd voor het kamp :O 
Hiervoor komt de leiding nog langs om jullie te voorzien van alle info die jullie nodig hebben. 
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Kerels 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ1234567890 
 
3   JUNI – 14 TOT 17.30: 
WATERSPELLETJES! 
VERGEET JE EUROOTJE 
NIET! 
 
8 juni – 19 tot 21: 
Megabounce (kom met de 
fiets!) 
 
15 juni – 19 tot 21: 
Suikerfeest 
 
24 juni – Geen 

Chiro (zomerfeesten) 
 
1 juli – 9.30 tot 17 – DE 

STER – fiets – 
lunchpakket – 
zwemgerief  
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aSPIRANTeN	
	
vrijdag	1	juni	2018	–	van	14u	tot	17u30	

Vandaag	trekken	we	nog	eens	naar	het	veld	voor	pleinspelen.	Maar	als	ik	pleinspelen	zeg,	zeg	ik	
echt	HEVIGE	pleinspelen.	Om	hevige	pleinspelen	te	kunnen	doen	heb	je	genoeg	volk	nodig,	

dus	ik	verwacht	dat	jullie	je	best	doen	om	allemaal	te	komen!	Neem	allemaal	ook	iets	
mee	dat	we	kunen	gebruiken	als	bal	tijdens	de	pleinspelen.	Dit	mag	een	patat	zijn,	
jullie	favoriete	knuffelbeer	(als	die	kapot	mag),	een	strandbal,	een	boek,	…	laat	jullie	

fantasie	spelen!	
	
																												vrijdag	8	juni	2018	–	van	19u	tot	21u	

De	examens	zijn	begonnen:	L		
Het	warme	weer	is	ook	van	de	partij:	J	
TIJD	OM	TE	SPELEN	MET	WATER,	DENK	IK	DAN!		
Neem	allemaal	jullie	favoriete	waterpistool	mee,	desnoods	
nog	wat	waterballon	of	andere	super	coole	dingen	waar	je	
water	in	kan	doen	enzo.	Ik	verwacht	jullie	voor	de	grootste	
waterbattle	ooit.	

	 Moest	het	bliksemen	of	vriezen	doen	we	natuurlijk	iets	anders,	maar	dat	horen	jullie	dan	wel.		
vrijdag	15	juni	2018	–	van	19u	tot	21u	
De	laatste	loodjes	wegen	het	zwaarst.	Wij	trekken	vandaag	nog	eens	Hemiksem	dorp	
in	om	hier	voor	de	laatste	keer	van	het	jaar	de	boel	nog	eens	even	onveilig	te	maken.	
Omdat	 ik	weet	dat	 jullie	 je	door	de	week	ook	graag	verkleden	en	in	 legeruniformen	
naar	 school	 gaan,	 mogen	 jullie	 deze	 vandaag	 ook	 aandoen.	 Ik	 verwacht	 jullie	 in	
legerkledij,	anders	kies	je	maar	iets	moois	uit	de	verkleedkoffer!	
	
	
zondag	24	juni	2018	–	GEEN	CHIRO	–	ZOMERFEESTEN	
Jammer	 maar	 helaas,	 jongens!	 Vandaag	 is	 het	 geen	

chiro.	Maaaarrrr	het	zijn	wel	de	Zomerfeesten	van	de	Zonnekesschool	op	onze	
koer.	 Naar	 traditie	 is	 er	 ook	 een	 kubb-toernooi,	 hopelijk	 zien	 we	 jullie	
verschijnen	vandaag!	

	
	
zondag	1	juli	2018	–	DE	STER	–	van	10u	tot	17u30	
Om	het	chirojaar	fantastisch	chill	af	te	sluiten	en	de	zomervakantie	
ubercool	 in	 te	 zetten,	 trekken	 we	 vandaag	 naar	 De	 Ster	 in	 Sint-
Niklaas.	Vergeet	je	fiets	en	je	zwemgerief	niet!	
	
	
	
	

	
Kusjes	en	knuffels,	Yari	

 



	 12	

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 

£ … 


