
 

 

 

 

 



 

 

Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

 

Welkom bij Chiro Jochihe 
Welkom bij de fijnste jongenschiro van Hemiksem en omstreken. Iedere week staat de 
leidingsploeg klaar met de leukste activiteiten, coolste bosspelen en nog veel meer om 
jouw zoon een toffe zondag te bezorgen. Lees dit boekske van begin tot einde en je weet 
wat er jullie de komende maand staat te wachten. Spring gerust eens binnen op zondag 
tussen 14 en 17:30 uur en spreek iemand van de leiding aan met al jullie vragen. 

 

Lidgeld 
Het lidgeld bedraagt € 25,00 voor een gans chirojaar. Hiervan gaat € 12,00 naar de 
verzekering via Chirojeugd Vlaanderen. De rest zetten wij in als werkingsmiddelen. Het 
lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer BE43 7331 1602 8501. Onze leiders zijn 
ondertussen bezig met hun ronde voor de huisbezoeken!  

 

Chirokleren 
Een uniform in de Chiro bestaat uit een t-shirt en een short. Wie een t-shirt wil kopen 
voor zoonlief, kan dat iedere zondag. Spreek gewoon een leid(st)er aan en die helpt je 
verder. Onze eigen t-shirts worden aan de schappelijke prijs van € 15,00 verkocht. Wie 
een nieuwe short, trui, hemd, sokken of andere coole kledij wil kopen, kan terecht bij De 
Banier (= de chirowinkel), Kipdorp 30 in Antwerpen (www.debanier.be).  

  



 

 

Belangrijke data 
• Herfstvakantie 2016: animatorcursus voor aspiranten en nieuwe leiding 
• 31 juli 2017 – 10 augustus 2017: bivak in Rillaar 

 

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 

 

Jaarthema 2016-2017 
De Chiro is geen eiland, we maken deel uit van een samenleving. Een Chirogroep komt 
elke week bijeen in de buurt, het dorp, de stad waarop we betrokken zijn. We geven mee 
vorm aan die samenleving en doen dat op een zo verantwoord mogelijke manier. 

 

De grondstoffen die er altijd heel vanzelfsprekend 
geweest zijn, raken binnenkort op. Onze levensstijl zorgt 
voor een enorme uitstoot van broeikasgassen, wat het 



 

 

klimaat verstoort. Overproductie en overconsumptie zijn gewoonten die niet alleen duur 
zijn, maar ook de aarde ernstig op de proef stellen. 

We dragen met de Chiro zorg voor onze eindige planeet en gaan bewust om met al wat 
ze ons schenkt. We gaan de verspilling van voedsel, energie, water en grondstoffen zo 
veel mogelijk tegen.  We tonen dat het anders kan. We nemen onze verantwoordelijkheid 
op: ons klimaat is onze toekomst. Net als de kinderen en jongeren die elke week 
samenkomen om Chirospelletjes te spelen. 

 

Bedankt! 
Mooie liedjes duren niet lang genoeg… We moesten dit jaar jammer genoeg afscheid 
nemen van drie toppers van leiders! Na jaren van hard werken, verdienen ze nu rust. 
Uiteraard kunnen we geen afscheid nemen zonder ze duizende malen te bedanken! 
BEDANKT Nicolas, Jonas en Pieter! Jullie zijn uit de Chiro maar nooit uit het hart J 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBBELS 
Jongens	geboren	in	2009	en	2010	

Chiro	zondag	4/09/2016	van	14u	tot	17u:	

Vandaag	hebben	we	openspelnamiddag,	kom	dus	allemaal	naar	de	
gemeenteplaats	voor	leuke	spelletjes	te	spelen	en	de	nieuwe	leiding	te	
leren	kennen.	

PS:	neem	zeker	al	jullie	vriendjes	mee.	

Chiro	zondag	11/09/2016	van	14u	tot	17u30:	

We	gaan	vandaag	eens	zien	wie	dat	het	beste	vliegtuigje	
kan	maken	en	wie	de	beste	piloot	is.	We	gaan	1	tegen	
allen	spelen	waarbij	je	als	piloot	zoveel	mogelijk	punten	
moet	verdienen.		

	

Chiro	zondag	18/09/2016	van	14u	tot	17u30:	

Vandaag	gaan	we	eens	lekker	naar	het	plein	en	gaan	we	de	coolste	
spelletjes	spelen.	Doe	dus	zeker	niet	je	mooiste	kledij	aan,	anders	
wordt	jullie	mama	heel	boos	en	moet	ze	weeral	wassen.		

	

Chiro	zondag	25/09/2016	van	14u	tot	
17u30:	

Vandaag	bouwen	we	ons	lokaal	om	naar	een	
echte	cinema.	We	gaan	de	beste	films	kijken,	
dus	zet	je	2D	bril	maar	op	zodat	je	zeker	
genoeg	kan	zien	van	de	films.		

	

	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Jongens	geboren	in	2007	en	2008	
	

Gegroet stoere speelclubbers! Het is weer tijd voor een nieuw fantastisch chirojaar! 
 
Zondag 4 september – OPENSPELNAMIDDAG – 14u tot 17u 
Vandaag beginnen we al met een speciale opdracht... Jullie moeten vandaag zo veel mogelijk 
vriendjes meenemen naar de Chiro, want het is openspelnamiddag! Dit 
betekent dat je vriendjes ook allemaal mee mogen komen spelen en eens 
van de Chiro mogen proeven! 
 
Zondag 11 september – 14u tot 17u30 
Omdat het weeral een nieuw jaar is met nieuwe leiders en nieuwe 
speelclubbers gaan we vandaag wat kennismakingsspelletjes spelen, zo 
leren we elkaar weer goed kennen voor de rest van het jaar!  
Vergeet jullie eurootje van de maand niet voor het vier-uurtje! J 
 
 

Zondag 18 september – 14u tot 17u30 
Als het brandt dan blussen zij het vuur… De brandweer natuurlijk! Vandaag 

opent de brandweer zijn deuren voor iedereen dus wij gaan eens lekker 
een kijkje nemen en de stoere brandweerman uithangen!  

 
 
 
Zondag 25 september – 14u tot 17u30 
Zet jullie maar lekker neer, want vandaag is het de enige echte 

chiro-cinema. We kijken allemaal samen de beste films. Lachen, gieren, brullen ... 
De leiders hebben de beste films in huis gehaald! Zeker komen J 
 

Groetjes van jullie beste, liefste, grappigste en coolste leid(st)er(s) 
 

………………………… & ………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Jongens	geboren	in	2005	en	2006	

4	September	(14u	tot	17u00)	

We	zijn	EINDELIJK	aangekomen	op	de	eerste	Chiro-zondag	van	het	jaar!	Vandaag	is	het	
de	welgekende,	geweldig	leuke	OPENSPELNAMIDDAG!	We	verwachten	jullie	dus	
allemaal	op	de	gemeenteplaats	van	Hemiksem	met	al	jullie	vriendjes	(en	
vriendinnetjes).		Jullie	zullen	ook	ontdekken	wie	jullie	nieuwe	leiders	zijn	voor	het	
komende	jaar.	Jullie	ouders	kunnen	jullie	dan	ook	ineens	inschrijven	voor	ons	leuke	
Chirojaar.	Wees	erbij	anders	zijn	jullie	(nieuwe)	leidertjes	niet	zo	blij	J	

11	September	(14u	tot	17u30)	

Vandaag	is	de	eerst	echte	zondag	met	jullie	nieuwe	leiding!	HIEP	HIEP	
HOEEEEERRRRRRRRRRRAAAAAHHHH.	De	tijd	is	gekomen	voor	ons	eens	te	
gaan	uitleven	in	het	bos!	Dit	doen	we	niet	alleen	uiteraard!	Nodig	allen	
een	vriend	van	op	school/sportclub	uit	om	mee	te	komen	doen!	Iedereen	
mag	meedoen.	Hoe	meer	zielen	hoe	meer	vreugde	natuurlijk!		

Vergeet	ook	je	eurootje	van	de	maand	niet	om	zo	elke	zondag	te	genieten	
van	een	lekker	4-uurtje!	

18	September	(14u	tot	17u30)	

Misschien	hebben	jullie	het	gevolgd	of	misschien	ook	niet.	Maar	een	maandje	
geleden	was	het	de	Olympische	Spelen	in	Brazilië!	Daar	hebben	verschillende	
atleten	hun	best	gedaan	om	een	goude	medaille	te	verkrijgen	in	een	sport.	Vandaag	
gaan	we	naar	een	plein	en	daar	zullen	jullie	allen	strijden	voor	de	gouden	medaille	
van	bepaalde	sporten.	Denk	maar	aan	hamerslingeren,	speerwerpen,	kogelstoten	
en	nog	veel	meer!		

25	September		(14u	tot	17u30)	

We	gaan	samen	genieten	we	van	een	leuke	film	in	onze	eigen	
chirolokalen,	die	we	voor	de	gelegenheid	ombouwen	tot	een	heuse	
cinema	met	groot	scherm.	We	genieten	van	een	topfilm	terwijl	we	chips	
liggen	te	boeffen.		

	

Ziezo!	Dit	is	het	dan	voor	de	eerste	
maand	van	ons	geweldig	Chirojaar.	Kusjes	en	knuffeltjes	van	jullie	

gloednieuwe	leiding!	<3	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topperzzzzzz… 
Jongens	geboren	in	2003	en	2004	

September 

Zondag 4 september van 14u tot 17u00 

Zoals elk jaar geven we het chiro-startschot met een KNAL! Dat is dit jaar natuurlijk niet anders. Vanaf 14u worden 
jullie, in jullie ondertussen bestofte uniform, verwacht op de gemeenteplaats, want het is openspel-namiddag. Gedaan 
met domme spelletjes spelen met de kleine kindjes, de grote kindjes spelen met zijn allen grave spelen. Welke grave 
spelen dat precies zijn, moet je maar komen ontdekken ;)  

Zondag 11 september van 14u tot 17u30  

Jullie zitten dagelijks waarschijnlijk enkele uren voor jullie 
computerschermen (en als dat niet zo is: goed zo!). Vandaag is het 
tijd om vanachter je scherm te kruipen, want jullie nemen zelf de 
leiding in handen en gaan jullie je eigen spel ontwikkelen. Hoe of wat 
of wanneer of op welke manier of wie of hoe of wat of hoezo,....? Op 
al deze vragen en meer krijg je vandaag een antwoord (als je komt 
alleszinds).  

Zondag 18 september van 14 tot 20u 

We hebben van horen zeggen dat er veel natuur in de buurt is. Wij willen ontdekken of die mensen de waarheid 
spreken, dus gaan we vandaag op zoek naar al dat groen! Zomaar doelloos op jacht gaan naar bomen, gras enzo, zou 
niet enorm interessant zijn, dus gaan we ook nog andere dingen doen. Om te weten welke andere dingen moet je er 
uiteraard bijzijn. Vergeet je 2-wieler met trappers, een zadel, een licht en dat soort zaken niet. (Ohja, het is ook 
avondchiro en we eten vanavond frieten, dus vergeet ook geen geld) 

Zondag 25 september van 14 tot 17u30  

Vandaag pakken we er ons een zak popcorn bij, een dikke zetel, een 
nog dikker scherm en een nog dikkere film (voor zij die het nog niet 
doorhebben è het is cinéma @ the chiro). Be there or be square!  

 

 

Groetjes van jullie leiders: 

Meneer Y en meneer O 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

	
	
	
	

Jongens	geboren	in	2001	en	2002	
	

Zondag	4	september	14-17:00	
Nice,	we	beginnen	het	jaar	weer	eens	met	onze	bekende	massaspelen	op	de	enige	echte	

OPENSPELNAMIDDAG!!!		
Ik	heb	gehoord	dat	jullie	allemaal	veel	vrienden	hebben	die	het	ook	verdienen	om	de	

chiro	te	leren	kennen		:D	
Grtjs,	Mr.	Mystique	

	
Zondag	11	september	14-17:30	

Bam!	Onze	eerste	echte	zondag	:p	Ik	vind	persoonlijk	dat	we	
moeten	zien	welk	vlees	er	in	onze	kerelskuip	zit,	of	ze	ranzig	

genoeg	zijn	en	of	dat	ze	tegen	een	stootje	kunnen	:s	Deze	
eerste	zondag	zal	weer	een	onvergetelijke	genoemd	mogen	

worden		
Ps.	Wilde	ete	geef	ma	geld	

#iereneneuro	
	
	

Zondag	18	september	14-20:00u	
Beste	heren,	vandaag	beleven	we	onze	eerste	
avondchiro.	
Als	er	1	ding	is	waar	we	goed	in	zijn	is	het	ons	belachelijk	
maken	in	de	mooiste	stad,	namelijk	“het	Stad”#antwerpen.	
Neem	zeker	moneys	mee	voor	een	hoogstaand	gerecht	
(rundsvlees,	kip	of	lamsvlees	ondergedompeld	in	een	saus	naar	
keuze	en	dit	omringt	door	een	ambachtelijk	gebakken	
broodpannenkoek),	een	echte	aanrader	dus	:D	

!Be	There!	
	

Zondag		25	september	14-17:30	
Ahhh	deze	zondag	bouwen	we	ons	lokaal	om	tot	een	cinemazaal.	Je	mag	zelf	ook	films	

meenemen	en	de	rest,	daar	zorg(en/t)	je	leider(s)	voor	:D	

Groeten	van	Mr.	Mystique 
	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’IPSA 
Jongens	geboren	in	2000	

	
Hey	beste	Aspiranten	van	dit	nieuwe	chirojaar!	We	gaan	ertegen	aanvliegen!!!!	
	
Zondag	4	september	van	14	tot	17:00	
Vandaag	is	het	openspelnamiddag!!	Benieuwd	om	jullie	
leider(s),	leidster,	andere	persoon,	BV,	BFF,	BF	te	
ontmoeten?	Dan	moeten	jullie	zeker	komen.	Voor	sfeer	en	
gezelligheid	geef	ik	alvast	een	10!!		
	

	
Zondag	erna	(4+7=11)	September	van	
14	tot	17:30	
Vandaag	gaan	we	ons	jaar	uitstippelen,	wat	we	
gaan	doen,	wat	we	willen	doen,	met	alles	er	op	en	
er	aan.	Jullie	gaan	jullie	laatste	jaar	als	lid	mooi	
mogen	invullen!!	Vergeet	geen	euro	want	het	is	de	
eerste	maand!!		

	 	
	
Zondag	Daarna	(7+11=18)	van	14	tot	20	
Vandaag	gaan	we	helemaal	 into	Ribbels	zijn.	De	hele	leidingsploeg	heeft	unaniem	gestemd	
dat	 jullie	 de	 grootste	 ribbels	 zijn	 van	 de	 Chiro.	 Vandaag	 zullen	 het	 vele	 ribbelspelen	 zijn.	
Vergeet	geen	geld	voor	frietjes	want	het	is	tot	20	uur!!!		
	
	
De	 laatste	 zondag	 van	 de	 maand	
september	(18+7=25)	van	14	tot	17:30	
Vandaag	 is	 het	 zoals	 gewoonlijk	 cinemaaaaaaa!!!	 Er	
zal	 snoep	 en	 drinken	 zijn!	 Zorgen	 jullie	 ervoor	 dat	
jullie	 er	 zijn	 en	 dat	 jullie	 misschien	 een	 film	
meenemen	naar	keuze.		
	
	
	
Dag	lieve	schatten	dit	was	weer	een	nieuwe	maand!	Ik	zie	jullie	dan	ik	de	volgende	maand!!		
Veel	groeten	van	jullie	toffe,	grave,	coole,	uberswagge,	enthousiaste	leider:		……………	(zelf	in	
te	vullen)		



 

 

 

HET LIED VAN DE MAAND 

	
Aleho,	aleho,	alehooo	
In	Jochihe	spelen	wij	zo	
		
Eerst	op	het	pleintje	en	dan	in	het	bos	
We	roepen,	we	zingen	en	springen	ons	los	
		
En	zolang	dat	de	leiders	bestaan	
Zal	Jochihe	nooit	niet	vergaan	
		
Wij	weten	wat	lol	is	
Al	ons	buikje	maar	vol	is	
		
En	van	de	scouts	trekken	wij	ons	niets	aan!	
Niets	aan!	
 

 


