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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 
 

Boekenkaftactie – 6 september  
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan, en wat is er dan leuker dan je saaie boeken 
opfleuren met supercool Chiro-kaftpapier?! Op 6 september staan de leiders en leidsters van 
Jochihe en Klaasje klaar om jullie boeken te kaften terwijl jullie leuke spelletjes spelen. En dat 
alles volledig gratis! We spreken af om 12u op Jochihe. Tegen 15u mogen jullie weer naar huis. 

Openspelnamiddag – 10 september 
JIHAA! 
Hou je van ravotten, spel en plezier? Ben jij een stoere cowboy of cowgirl? We verwachten jullie 
allemaal op 10 september van 14 tot 17u op de gemeenteplaats! Dan is deze namiddag echt iets 
voor jou! Volbreng alle opdrachten van Chirocity en verdien een lekkere beloning! Ook voor +12 
staat er een zotte namiddag te wachten. De mama's en papa's kunnen terecht in het saloon voor 
een lekker drankje terwijl de kinderen spelen. 
Kom verkleed als stoere cowboy of cowgirl en ontdek samen met je vrienden en vriendinnen wat 
Chiro is! 

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. We 
verwachten alle leden in dit prachtige uniform ;)  
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! 
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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. 

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 
Alle chirokindjes geboren in 2010 of 2011 

 

3 september van 14u tot 17u30 

Het is een nieuw jaar en dat betekent nieuwe ribbels. Vandaag leer je al 
je nieuwe vriendjes en je nieuwe leiders kennen. Kom dus vandaag naar 
de Chiro en ontdek het. 

Vergeet ook geen eurootje, dan zorgen wij voor lekkere vier-uurtjes deze 
maand. 

 

10 september van 14u tot 17u 

De Chiro is zo leuk dat we het aan iedereen willen laten zien. Daarom is het vandaag 
openspelnamiddag op de Gemeenteplaats. Neem dus zoveel mogelijk van je vriendjes mee. Hoe 
meer vriendjes hoe meer plezier! 

 

17 september van 14u tot 17u30 

Ben jij een goede piraat? Vandaag spelen we het grote ben-jij-de-super-
piraat-spel. Kom naar de Chiro en bewijs dat jij de zeeën kan bevaren en 
beheersen. 

 

24 september van 14u tot 17u30 

Star Wars, Cars, de Minions ga je normaal gezien voor naar de cinema. Deze zondag komt de 
cinema naar onze chiro. De coolste films zie je bij ons. Lekker chillen met die billen en een film 
zien in ons lokaal is de activiteit van de dag. 

 

Tot zondag!  

Jullie nieuwe leiders 😏 
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SPEELCLUB 

 
 

3 september: 14u – 17u30 

Wie oh wie is mijn leider? Dat vragen jullie jezelf  waarschijnlijk al 
even af. Vandaag is het tijd om dit te ontdekken. Zet jullie al maar 
schrap voor jullie eerste zondag van het jaar, want het gaat beestig 
worden.  

PS: vergeet ook jullie eurootje niet	

10 september: 14u – 17u 

Heel de gemeenteplaats vol met supertoffe spelen en activiteiten... Dat 
moet de werving wel zijn! Nodig al je vrienden (en vriendinnen) uit en laat 
hen zien hoe tof de Chiro is! Natuurlijk ben je zelf ook welkom, want dit wil je 
echt niet missen! ;) Hier is alvast een kleine hint naar het thema. Je mag je 
gerust verkleden! 

	

17 september: 14u – 17u30 

Joepie! Vorige week hebben hebben we aantal nieuwe vriendjes 
gemaakt die bij onze toffe speelclub komen. Omdat voor hen de 
Chiro nieuw is en ook jullie elkaar misschien nog niet allemaal 
kennen, gaan we vandaag ultra-coole, supergrave, grappige 
kennismakingsspelletjes spelen! Zeker komen, dan zetten we 
samen het jaar goed in! 

	

24 september: 14u – 17u30 

Mondjes dicht, licht uit en telefoons uit, speelclubbers! 
Vandaag gaan we de leukste films kijken, want we bouwen 
onze lokalen om tot een echte Chiro-cinema! Leg je maar 
rustig neer op onze zachte valmat en geniet van de film. 
Misschien zullen er ook wel lekker snackjes aanwezig zijn... 

	

Veel groetjes en tot binnenkort! 

Je geheimzinnige leid(st)ers 
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Rakkerzzz	
	

Zondag	3	September	14-17:30uur		
Beste	Rakkerz,	Vandaag	is	het	de	eerste	Chirozondag	van	het	nieuwe	jaar	
Vandaag	komen	jullie	te	weten	wie	jullie	nieuwe	beste-lieve-fantastische	
leiders	zijn.	Nadien	gaan	we	met	onze	groep	een	eerste	keer	knallende	
spelletjes	spelen	op	die	plein	zodat	we	elkaar	door	en	door	leren	kennen.	
Net	zoals	elk	jaar	vragen	we	jullie	om	een	eurotje	mee	te	pakken	zodat	
wij	voor	super	lekkere	4-uurtjes	kunnen	zorgen!	(Je	mag	altijd	je	vriendjes	
meenemen)	

	
Zondag	10	September	14-17uur		
Vandaag	is	het	onze	jaarlijkse	super-ultra-succesvolle-megaleuke-niettemissen-
bombastischgrave-WERVING.	Dat	betekent	dus,	springen	op	het	springkasteel,	hotdogs	eten,	
knutselen,	hotdogs	eten,	schminken,	hotdogs	eten,	en	misschien	nog	wel	iets	eten	ofzo.	
Jullie	worden	allemaal	verwacht	om	14	uur	op	de	gemeenteplaats	te	Hemiksem.(Neem	zeker	
jullie	vriendjes	mee!!!)		
	
Zondag	17	September	14-17:30uur		
Wie	rakkerzzz	zegt	,zegt	legerspelletjes.	We	trekken	naar	het	bos	voor	een	
mega-cool-overdetop-met	een	vleugjerisk-legerspel.	Doe	je	beste	
kamoeflage/légerkléren	aan.	(vergeet	zeker	je	vriendjes	niet	mee	te	nemen)		
	
Zondag	24	September	14-17:30uur		

Today	is	the	day,	allemaal	stil,	lichtjes	uit,	popcorn	klaar,	brilletjes	
op,	de	film	gaat	beginnen.	Het	is	de	enige	echte	authentiek-jochihe-
nog-nooit-eerder-gezien-cinemake-in-de-lokalenkens.	De	leiding	
heeft	net	heel	jullie	jaar	in	elkaar	geknald	dus	vergeef	hen	dat	ze	
een	klein	beetje	moe	zullen	zijn.	(er	zullen	zeker	ook	vriendjes	zijn	
die	graag	mee	naar	de	Jochihe-cinema	willen	komen,	meenemen	is	
de	boodschap!)	

	
Dit	was	maand	1,	er	komen	er	nog	9	andere	maanden	én	natuurlijk	ook	nog	een	kamp	aan.	

Dit	wordt	een	jaar	vol	plezier!	
Bertje,	Lowieke	en	Fonske		

(en	misschien	zelfs	nog	meer	leiding,	of	minder,	of	meer	wie	weet?)	
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Toppertjes 
September 

 
3 September van 14u tot 17u30 
Hallooo beste toppers. Omdat de leiding 
jullie nog niet zo goed kent gaan we 
vandaag een beetje kennismaken en zo van 
die dingen. Neem ook allemaal een eurie 
mee voor het 4-uurtje. 
 
10 September van 14u tot 17u 
Yay! Vandaag is het openspelnamiddag!! Dus 
kom naar de gemeenteplaats en neem 
allemaal jullie vriendjes mee!!  
 
17 September van 14u tot 20u 
Hopelijk zijn jullie allemaal al bekomen van de drukte die de 
openspelnamiddag met zich mee bracht. Vandaag mogen jullie met 
ideeën afkomen dat jullie zeker willen doen komend jaar. Dus 
neem jullie plezantste, uitdagende en overtreffende ideeën mee 
en misschien doen we op een dag wel jullie voorstel. Het is 
avondchiro, dus vergeet zeker geen centjes voor lekkere verse 
frietjes! 
 

24 September 14u tot 17u30 
Omdat jullie leider(s) moe zijn van het lang 
vergaderen en dingen plannen voor het komende 
jaar. Gaan we vandaag film kijken in onze 
enige echte chirolokalen! Zelf films meenemen 
mag, maar is niet verplicht.	 
 
 

 
Jullie toekomstige Leiding 
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Kerels (2002-2003) 
3 september: 14u – 17u30 

Vandaag komen jullie EIN-DE-LIJK te weten wie jullie dit 
jaar zal begeleiden doorheen de graafste spelen, zotste 
momenten en misschien ook meest gênante 
gebeurtenissen... Nadat jullie jullie helemaal hebben 
gegeven in deze haast onmogelijke zoektocht, keren we 
de rollen om. Het is hoog tijd dat jullie leider jullie beter 
leert kennen, en misschien jullie elkaar ook... Wie is de 
coolste kerel? Wie heeft de meest ongelooflijke 
avonturen meegemaakt? En wie heeft de meest 
awkward verhalen? Vandaag komen jullie dit allemaal 
te weten! Vergeet ook jullie eurootje niet. 

	

10 september: 14u – 17u 

Hoe zetten we het jaar beter in dan met ne goeie werving? We 
verwachten jullie allemaal met jullie stoerste maten op de 
Gemeenteplaats! Want jullie weten het wel; hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. Uiteraard wordt jullie aanwezigheid beloond met 
een lekkere versnapering ;)  

	

17 september: 14u – 20u 

Het is hoog tijd om eens te testen hoe sterk julllie zijn als team. Een 
combinatie van samenwerking, kennis en geluk kunnen jullie deze 
zondag goed gebruiken! Er staat jullie namelijk een grote uitdaging 
te wachten... Of jullie die tot een goed einde kunnen brengen, zullen 
jullie moeten bewijzen! Daarna vieren we (hopelijk) jullie overwinning 
met lekkere frietjes, best wat centjes meenemen dus! 

	

24 september: 14u – 17u30 

Lekker chillen, snacken en lachen, wenen of in je broek 
pissen van de schrik. Jaja kerels, tis weer tijd voor de enige 
echte Chiro-cinema! Dit jaarlijkse evenement mag je echt 
niet missen. Wij hebben alvast de coolste films uitgekozen 
voor jullie... 

 

Tot zondag,	 
Je anoniempje  

 



	 10	

	
	 	

	 	
Om	het	jaar	goed	in	te	zetten,	is	dit	jullie	eerste	spelletje!	Ik	ben	een	beetje	verward	en	
heb	‘per	ongeluk’	alle	datums	door	elkaar	gehaald.	Wat	stom	van	me!	Ik	heb	al	één	
datum	juist	kunnen	terugzetten,	fjoew!	Help	jij	me	even	om	de	rest	ook	op	orde	te	
krijgen?	Verbind	de	juiste	datum	met	de	juiste	activiteit.	Veel	puzzelplezier!	
	
Bedankt	voor	de	hulp,	moedige	Aspirant	………………………………	!		(vul	hier	je	naam	in)		
Groetjes,	leider/leidster	(schrap	wat	niet	past)	………………………			(vul	hier	mijn	naam	in)	

	
Een	bekend	fenomeen	in	september	is	de	openspelnamiddag!	Dan	
springen	er	weer	tenten	en	sjorringen	uit	de	grond	op	de	gemeenteplaats.	
Neem	jezelf,	elkaar	en	je	leukste	vrienden	mee,	want	iedereen	is	welkom.	
Ook	je	mamsie	en	papsie	mogen	mee	om	iets	komen	drinken	op	ons	zonnig	
terras.	Goed	nieuws:	plat	water	is	gratis!		
	

	
Het	is	nog	mooi	weer	in	september,	dus	we	gaan	op	pad!	Ik	heb	even	
genoeg	van	Hemiksem,	dus	we	trekken	vandaag	naar	Hoboken.	Daar	
hebben	ze	ook	goei	bossen	en	pleinen	om	ons	uit	te	leven!	Daarna	gaan	we	
nog	een	frietje	steken,	dus	vergeet	je	centjes	voor	frietjes	niet!		
	
’s	Avonds	bekijken	we	dan	eens	ons	jaar	en	maken	we	al	wat	zotte	plannen!	

	
	
Vandaag	zal	een	van	de	weinige	dagen	zijn	dat	we	in	ons	lokaal	gaan	
luieren,	dus	geniet	ervan.	Beentjes	omhoog,	hand	vol	popcorn	en	mondjes	
dicht	(tenzij	er	popcorn	in	moet),	want	we	gaan	een	film	zien	in	de	lokalen!	
Spannende	films,	dramatische	films,	bollywood,	romantische	films,	franse	
films,	tekenfilms,	documentaires	over	wereldoorlog	II,	…	er	is	voor	ieder	
wat	wils!	
	
	
Arme	Aspiranten,	jullie	zijn	eergisteren	voor	de	eerste	keer	terug	naar	
school	moeten	gaan!	Terug	die	stapels	cursussen	op	jullie	tafels,	die	eerste	

toetsen	die	je	al	in	je	agenda	kan	noteren,	…	ik	
heb	medelijden	met	jullie.	Maaaaarrrrr	dat	

betekent	ook	dat	het	opnieuw	chiro	is!	
Jeej!	Vandaag	ontdekken	jullie	wie	jullie	
een	jaar	lang	zal	amuseren,	animeren	en	

ambeteren!		
																																	
																											Vergeet	jullie	eurootje	van	de	maand	niet!	
	

	
	
	

	
Zondag	4	september	
van	14u	tot	17u30	

	

	
	
	
	

Zondag	10	september	
van	14u	tot	17u	

	

	
	
	
	

Zondag	17	september	
van	14u	tot	20u	

	

	
	
	

	
Zondag	24	september	
van	14u	tot	17u30	
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Jaarthemalied 2017-2018: Iedereen Chironaut 
Het is saai op Ziggy’s planetenbol.   
Spelen met regels, er is geen lol. 
Aaa-aaa, daar is tocht niets aan? 
(‘k Heb m’n helm al opgezet!) 
 
Plak, stink, klodderverf,  
Alles wat je vinden kan. 
Amuseren, urenlang.  
Met een oude koekenpan. 
Aaa-aaa, ruimte om te spelen.  
(En we bouwen een raket!) 
 
Refrein: 
Geef ons ruimte om te spelen. 
Hier bij ons zal je je nooit vervelen. 
Elke zondag vinden we iets nieuws. 
Iedereen Chiii-rooo-naaauutt! 
 
Bouw een gekke toren met palen en panelen. 
Waarom? Daarom! ’t Is maar om te spelen. 
Aaa-aa, duw hem dan maar om. 
(En straks tellen we af!) 
 
Stoep, koer, veld en bos, 
Overal gaan we los. 
Steek ons niet weg op een plein,  
Wij zijn thuis op elk terrein. 
Aaa-aaa, ruimte om te spelen.	 
(Iedereen goed opgelet!) 
 
Refrein x2 
 
Al benieuwd hoe het klinkt? Surf dan snel naar https://chiro.be/node/74861 ! 

IEDEREEN CHIRONAUT!



	 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


