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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

	
	
	

Jochihe-t-shirts 
De T-shirts van Chiro Jochihe zijn geleverd. Spreek op zondag een leider aan en 
koop er eentje voor 15 euro. 

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. 

Namen in de uniformen 
Elke zondag kampen de leiders weleens een keer met die typische vraag: “Van wie 
is deze trui? Van wie is dit Chiro-T-shirt?” Daarom zouden we graag nog eens de 
oproep doen aan alle ouders om in het uniform van zoonlief de naam aan te brengen 
(op het etiket, in te naaien, …). Zo vermijden wij op zoek te moeten gaan naar de 
juiste T-shirts! :)  

Wijziging datum afdelingsweekends 
Belangrijke info! De datum voor het Spe-ribweekend en het Rak-topweekend wordt 
vervroegd. Beide weekends zullen doorgaan van 24-25-26 februari 2017. Ze gaan 
dus niet door op 17-18-19 maart zoals eerder gezegd! 
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Jochihe-truien! 
Vanaf dit jaar zullen er ook truien van Chiro Jochihe te koop zijn voor de leden. Een 
exacte datum hebben we nog niet, maar ze zullen hoogstwaarschijnlijk eind 
december beschikbaar zijn. De kostprijs van onze eigen truien zal 25 euro zijn. De 
aankoop van deze truien is uiteraard niet verplicht. Meer informatie volgt snel in het 
volgende boekje en via mail. 

Kerst-knutsel 
Door praktische redenen zal de geplande kerstmarkt jammer genoeg toch niet 
doorgaan. De Speelclub en de Rakkers zullen wel hun zelfgemaakte knutselwerkjes 
verkopen aan de poort op zondag 11 december en zondag 18 december na de 
Chiro. De winst van deze werkjes gaat samen met de winst van ons Krakmoment 
(zie hierna) integraal naar het goede doel via De Warmste Week van Studio Brussel. 

Krakmoment – 24 december 2016 
Elke jaar op kerstavond verkoopt de leiding van Chiro Jochihe na de middernachtmis 
op de Gemeenteplaats lekkere warme chocomelk en glühwein om de mensen te 
verwarmen. Dit aan vrije giften. Ook dit jaar zullen we er staan en hopen we veel 
mensen te zien opdagen want de opbrengst, die gaat naar een goed doel via de 
Warmste Week van Studio Brussel. Neem dus zeker heel je familie mee naar de 
Gemeenteplaats om zij die het nodig hebben een hart onder de riem te steken en 
uzelf te trakteren op een warm drankje. 

Infomoment weekends Spe-Rib en Rak-Top 
Voor velen onder jullie zal het spe-ribweekend of het rak-topweekend iets nieuw zijn, 
terwijl anderen onder jullie nieuwsgierig zullen zijn naar wat het thema dit jaar is, 
naar waar we gaan, wat we gaan doen, enzovoort. Daarom organiseren we ook dit 
jaar weer een infoavond voor de weekends. Hier kunnen jullie en jullie ouders alles 
te weten komen wat er te weten valt, kunnen jullie ons vragen stellen en je kan je er 
dan ook meteen inschrijven voor het beste weekend van het jaar! Dit infomoment 
voor het spe-ribweekend en het rak-topweekend zal plaats vinden op 22 januari 
2017 om 17u, na de Chiro dus. 
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Spaghettislag 
Schrijf het alvast in jullie agenda. 11 februari vindt het gezelligste etentje van het jaar 
plaats: de enige echte Spaghettislag van Chiro Jochihe! Zoals elk jaar wordt er de 
lekkerste Spaghetti geserveerd waar zelfs de Italianen jaloers op zijn en dessertjes 
waar je niet genoeg van krijgt. Ook allerlei drankjes aan schappelijke prijzen zullen 
aanwezig zijn! Meer info vindt je achteraan in het boekje, samen met het 
inschrijvingsformulier. Iedereen is welkom. Tot dan! 

Belangrijke data 

• 24 december: krakmoment 
• 22 januari: infomoment Spe-Rib en Rak-Top weekends 
• 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  
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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! 
In elk Boekje komt er een quizje. Hier hebben we enkele foto’s van enkele leiders 
en de VB's. Hierbij moeten jullie de juiste naam schrijven. De oplossingen zullen dan 
in het volgend boekje verschijnen.  
 
Horizontaal  
3. Kamp voor aspi's en leiding  
5. Ik zal extra kleren meenemen. Want 
vandaag gaan we naar de ...  
10. 11 februari  
11. Voor de oudste is het ... Chiro want 
zij moeten zondag leren voor de 
examens 
 

Verticaal  
1. 10 dagen weg  
2. Het lied waar ik mijn afdeling 
luidkeels moet roepen  
4. Dit mag ik zeker niet vergeten als 
het tochtdag is.  
6. Onze kampplaats is in ...  
7. Soort tocht  
8. Een gezellig tafereel dat 
georganiseerd wordt door onze aspi's  
9. Jongste afdeling 

 

 

Geef deze strook af aan de VB's of leiders. 
Scoor je gedurende dit Chirojaar het meeste 
punten, dan win je een ongelooflijk spectaculair 
cadeaupakket! 
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Antwoorden vorige quiz 

1:	Rurik	 2:	Timo	 3:	Lieze	

4:	Ken	 5:	Jeroen	 6:	Yari	

7:	Matthias	 8:	Sam	 9:	Orest	

10:	Warre	 11:	Xander	 12:	Wannes	

13:	Aaron	 	 	
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RIBBELS 

Joepie, het is weer winter! Ok, het is wat kouder en we moeten nu een dikke trui dragen, maar de winter 
biedt ook zoveel voordelen. Het kan bijvoorbeeld sneeuwen. Wij roepen jullie dan ook op wanneer het 
zou sneeuwen om jullie slee mee te nemen, zodat we een hele dag vol sneeuwpret kunnen beleven. 

Zondag 4 december: 14.00 tot 17.00 uur 

Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan,…      

Eindelijk is het zo ver: de Sint is in het land. We hebben ons laten vertellen 
dat de brave Sint en zijn Pieten ook in onze Chiro zullen langskomen en 
voor alle brave kindjes iets lekkers zullen meenemen.�In afwachting van 
het grote bezoek zullen wij alvast enkele toffe Sint en Piet-spelletjes spelen. 
Vergeten jullie ook jullie eurootje niet? 

Zondag 11 december: 14.00 tot 17.00 uur 

Vandaag reizen we in te tijd en keren we terug naar de Middeleeuwen. Koning Astiux is in de problemen 
geraakt en de slechte zwarte ridder heeft zijn prinsen ontvoerd.�Hopelijk komen jullie deze zondag 
allemaal helpen de prinses te bevrijden uit de handen van de verschrikkelijke zwarte ridder...�Jullie 
mogen zich ook allemaal verkleden als ridder zodat koning Astiux zich thuis zal voelen in onze Chiro. 

Zondag 18 december: 10.00 tot 17.00 uur 

Tijdens het opruimen van ons Ribbellokaal hebben we een fantastisch ontdekking gedaan! Wij vonden 
een stuk van een oude schatkaart. We zijn zeker dat dit gaat leiden tot een fantastische grote schat vol 
lekkers. Wij hopen dan ook dat jullie allemaal mee komen zoeken naar de grote schat. Zorg wel dat je 
een dikke trui en veeel boterhammen meeneemt, want het zal een lange zoektocht worden. 

Zondag 25 december: geen Chiro 

Jullie leiders zijn op deze moment zich vol aan het 
steken met een heus Kerstmenu. Waarschijnlijk zijn 
jullie nu hetzelfde aan het doen met jullie familie. Wij 
hopen dat jullie ervan aan het genieten zijn. Helaas is 
het door de feestdag geen Chiro. 
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Zondag 1 januari: geen Chiro 

10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 - 2 – 1  

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!!  

JOEPIE, eindelijk is het zo ver: een nieuw Chirojaar is begonnen! 
Wij wensen jullie dit jaar alles toe waar je maar van kan 
dromen.�Omdat jullie waarschijnlijk gisteren te hard gefeest 
hebben, is het vandaag geen Chiro. 

Zondag 8 januari: 14.00 tot 17.00 uur 

Hopelijk zijn jullie allemaal uitgerust na een leuke vakantie, want we vliegen er direct in dit jaar. Smeer 
jullie stemmekes maar al goed in, want vandaag gaan we Drie koningen zingen. Hopelijk komen jullie 
allemaal zodat we veel geld kunnen verzamelen zodat we veel andere leuke dingen kunnen doen dit jaar. 
Neem je eurootje mee, voor weer een maand vol heerlijke vieruurtjes. 

 Zondag 15 januari: 10.00 tot 17.00 uur 

Wat is er leuker dan eens zot doen in de speeltuin?  Wisten jullie trouwens dat er meer dan 5 speeltuinen 
zijn in Hemiksem? Vandaag gaan we ze allemaal eens gaan checken. Op het einde van de zondag kunnen 
we zo de leukste speeltuin van Hemiksem kiezen, waar we zeker later dit jaar nogmaals naartoe zullen 
gaan. Vergeet zeker je lunchpakket niet!  

Zondag 22 januari: 14.00 tot 17.00 uur 

Het nieuwe jaar heeft iets raars aangevangen met ons, alles loopt achterste voren. Waar we normaal 
vooruit wandelen, lopen we nu achteruit. Waar we normaal een bal in de tegenstander hun goal moeten 
sjotten, is het nu omgekeerd. �Vandaag spelen we allemaal leuke Chiro-spelletjes MAAR dan wel 
omgekeerd en achterstevoren. Na de Chiro nodigen we alle ouders uit voor een infomoment over ons 
weekend! 

Zondag 29 januari: 13.00 tot 17.00 uur 

Spetter Spetter Spetter,… Zorg ervoor dat jullie allemaal jullie 
zwemgerief meenemen vandaag, we gaan namelijk zwemmen 
en dat doen we niet alleen. Ook de meisjes van Klaasje gaan mee. 
Zorg er dus voor dat je in vorm bent zodat we de meisjes kunnen 
laten zien hoe echte mannen zich gedragen in het water.  

 

Hopelijk blijven jullie in grote getalen komen naar de Chiro dit jaar 

Greetz 

Trimothy en Adrol 
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Ho ho Ho! December breekt weer aan. Dat belooft voor wat 
feestige zondagen J 

 
4 december 2016 – 14u tot 17u 
Hij komt, hij komt, die lieve goede vriend? Of was het nu Sint? Wij 
moeten duidelijk nog wat oefenen om de Sint welkom te kunnen 
zingen. Maar jullie kunnen best op tijd al oefenen, want vandaag 
komt hij! Hopelijk ben je de vorige zondagen wat braaf geweest, 
anders krijg je misschien de roe! Zeker komen, de Sint komt maar 
één keer per jaar naar de Chiro! Vergeet jullie eurootje van de 
maand niet! 
 
11 December 2016 – 14u tot 17u 

Kerstmis komt dichtberij.... Ten voordele van De Warmste 
Week zouden we graag enkele kunstwerkjes verkopen. 
Daarom gaan wij vandaag fantastisch mooie dingen 
knutselen die we kunnen verkopen. Jij komt toch ook? Want 
niemand kan zo goed knutselen als de Speelclub!  
Na de Chiro nodigen we de ouders uit om te kijken naar al 
onze prachtige knutselwerkjes en deze voor een vrije 
bijdrage te kopen! 
 

18 december 2016 – 10u tot 17u 
Ho ho ho! Wij horen de Kerstman al. Het is 
bijna tijd voor al die leuke kerstfeestjes 
bij jullie thuis. Maar eerst gaan wij het 
beste kerstfeestje ooit bouwen op de 
Chiro. Wat denk je daarvan? J Zet jullie 
beste kerstmuts op en neem een cadeautje 
mee voor andere speelclubber (dit hoeft 
niet meer dan drie euro te kosten) en je lunchpakket! Meer 
hebben jullie niet nodig, wij zorgen voor de rest! Dit wil je niet 

missen! Ook vandaag verkopen we onze knutselwerkjes nog! 
 
25 december 2016 – GEEN CHIRO L  
Vandaag geen Chiro, jongens. Tijd om kerst te vieren! 
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1 januari 2017 – GEEN CHIRO 
Verdorie! Al die feestdagen toch. Nog steeds geen Chiro L 
 
8 januari 2017 – 14u tot 17u – TERUG CHIRO, YES! 

Drie koooooooningen, drie kooooooningen, geef mij ne 
nieuwe hoed! ’t Is weer tijd om op straat te komen en 
onze zangstem boven te halen. We gaan vandaag deur 
aan door om wat centjes binnen te halen om leuke 
dingen mee te gaan doen later op het jaar (de 
binnenspeeltuin misschien? J). Verkleed jullie als 
echte koningen en kleed jullie zeker ook warm aan!  
Vergeet jullie eurootje van de maand niet! 

 
15 januari 2017 – 10u tot 17u 
Een oude wijze kok vertelde ons ooit dat iedereen kan koken! De 
Speelclubbers dus ook! Oei, maar we zijn onze ingrediënten 
vergeten! Helpen jullie ze mee verzamelen? Haal die kookschort 
maar uit de kast en neem hem vandaag maar mee naar de Chiro om 
je uniform te beschermen tegen al dat lekkers dat we gaan koken. 
Wat zullen we allemaal smullen vandaag??? Voor deze speciale 
tochtdag hoef je geen lunchpakket mee te nemen ;)  

 
22 januari 2017 – 14u tot 17u 
Ga drie stappen vooruit. Ga twee stappen achteruit. Ga terug 
naar start. Dobbel nog eens. Komt het je bekend voor? Ja, we 
spelen vandaag een super-duper-ultra-spannend-kei-cool-vet-
bordspel! Wij denken dat jij goed gaat dobbelen vandaag J Na 
de Chiro nodigen we alle ouders uit voor een infomoment over 

ons supertoffe weekend! 
 
29 januari 2017 – 13u tot 17u 
Plons! Wij gaan vandaag samen met de hele Chiro en de 
meisjeschiro naar het zwembad. Laat jullie zwemkunsten 
maar eens zien, maar we gaan vooral goed ravotten in het 
zwembad. J Wat nemen we mee? Zwemzak met 
zwembroek, handdoek, zwembril…  
 

Feestige groetjes van grappige, toffe, speelse, coole leiders 
Lieze en Yari 
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4	December	(van	14u	tot	17u)	
Vandaag	spelen	we	een	megagroot	Sinterklaasspel.	We	willen	wel	
eens	 zien	 of	 jullie	 in	 staat	 zijn	 om	 een	 echte	 piet	 te	 spelen	 en	
Sinterklaas	 te	 helpen	 om	 jullie	 cadeautjes	 veilig	 weg	 te	 brengen.	
Neem	zeker	jullie	euro	van	de	maand	mee!		
	
	
11	december	(van	14u	tot	17u)	
De	 leiding	 is,	 zoals	 jullie	weten,	 fantastisch.	 Jullie	willen	 je	 allemaal	 elke	 zondag	 opnieuw	
bewijzen	tegenover	ons.	Vandaag	is	de	kans	om	dat	te	doen,	want	we	doen	namelijk	een	één-
tegen-allen.	Plezier	verzekerd,	kom	dus	zeker	en	vast	allemaal	om	jullie	voor	eens	en	altijd	te	
bewijzen	 tegenover	die	 fantastische	 leiders!	Na	de	Chiro	zijn	enkele	prachtkunstwerken	 te	
koop	voor	onze	ouders,	ten	voordele	van	een	goed	doel.	
	

18	december	(van	10u	tot	17u)	
Het	 is	 tijd	 om	 nog	 eens	 naar	 het	 bos	 te	 gaan	 en	 die	
klakkenbuizen	 terug	 vanonder	 het	 stof	 vandaan	 te	 halen.	
Het	is	weer	veel	te	lang	geleden	dus	hebben	we	eens	zoveel	
energie	om	ons	uit	te	leven	in	het	bos.	Zo’n	zondag	willen	
jullie	toch	zeker	niet	missen!	(vergeet	jullie	klakkenbuizen	
en	lunchpakket	niet	he!)	Nodig	je	ouders	uit	om	na	de	Chiro	
te	komen	kijken	wat	voor	moois	er	nog	te	koop	is	;)		

	
25	december	(geen	Chiro)	
De	geboorte	van	een	kind	in	een	land	hier	ver	vandaan	moet	gevierd	worden.	Jammer	genoeg	
niet	met	ons,	want	wij	zijn	zelf	volop	kerstmis	aan	het	vieren	en	hebben	dus	geen	tijd	voor	
jullie	en	jullie	waarschijnlijk	ook	niet	voor	ons.	Tot	in	2017!	
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1	januari	(geen	Chiro)		
Welkom	in	2017,	we	zijn	het	nieuwe	jaar	nog	volop	aan	het	vieren,	
dus	 jammer	 genoeg	 weeral	 geen	 Chiro.	 Niet	 getreurd,	 volgende	
week	zijn	we	weer	terug	met	eens	zoveel	plezier!	
	
	
	

8	januari	(van	14u	tot	17u)	
Er	waren	eens	lang	geleden	drie	koningen	
in	een	land	hier	ver	vandaan.	Ze	brachten	
mooie	geschenken	voor	een	net	geboren	
kind.	 Wij	 gaan	 daarom	 vandaag,	 verkleed	 als	 koning!,	 zelf	
geschenken	ontvangen	door	een	mooi	liedje	te	gaan	zingen.	Begin	
maar	 al	 te	 oefenen!	 Breng	 je	 euro	 mee	 en	 laat	 jullie	
verkleedkunsten	eens	zien.			

	
	
15	januari	(van	10u	tot	17u)	
Vandaag	doen	we	een	tocht	met	van	die	figuren	met	een	punt	vanvoor...	
een	pijlentocht!	Hoe	dat	in	zijn	werk	gaat	en	of	jullie	hersenen	het	wel	gaan	
aankunnen,	kom	je	vandaag	te	weten.	Afspraak	om	10	uur	aan	de	Chiro	
met	 een	 rugzak	 met	 eten,	 drinken,	 goed	 humeur	 en	 jullie	 fitte	
wandelbenen.		
	
	

22	januari	(van	14u	tot	17u)	
Een	buis,	een	pijltje	of	propje,	camouflage,	een	paar	bomen,	sluip	
skills,	snelheid,….	Kunnen	jullie	al	raden	wat	we	vandaag	gaan	doen,	
jaja	 we	 gaan	 nog	 eens	 met	 onze	 klakkenbuizen	 spelen.	 Dus	
klakkenbuis	 in	 de	 hand	 en	 hup	 we	 gaan	 weer	 een	 zalige	 zondag	
tegemoet!	Voor	de	ouders	is	het	na	de	Chiro	een	infomoment	over	

het	weekend,	voor	zij	die	geïnteresseerd	zijn.	Welkom!	
	
	
29	januari	(van	13u	tot	17u)	
Vandaag	gaan	we	 zwemmen	met	de	hele	Chiro,	 JOEPIE!	Dat	betekent	
dus,	 Chiro	 van	 13	 uur,	 zwemgerief	 mee,	 en	 voor	 verdere	 info	 zeker	
vooraan	in	het	boekje	lezen!		
	
	
Dan	zit	het	er	weeral	op	voor	deze	twee	maanden.	Volgende	maanden	staat	er	
ons	nog	van	alles	en	nog	wat	te	wachten,	dus	zeker	blijven	komen!	Hoor	zeker	
nog	eens	bij	jullie	vriendjes	of	ze	niet	een	keertje	willen	meekomen,	want	hoe	
meer	zielen,	hoe	meer	vreugde!	
Groetjes	jullie	twee	super	leidertjes!	
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sSSSSSSSSSSSSSREPPOT 
4 December van 14 tot 17u 
Vandaag gaan we alle bekende 

feestdagen die we kennen tegen elkaar 

laten opnemen in de ultieme Battle of 

The Feestdagen. Dus bereid je voor om 

te strijden als “Team Kerstman”, “Team 

Paashaas”, “Team Tandenfee” en 

vergeet je eurie niet voor deze maand!		
 

9 December van 19 tot 21u 
Om aan de examenstress te ontkomen 

gaan we vanavond onze hersenen even 

afzetten en ons bloed voor een keertje 

eens naar de rest van ons lichaam laten 

stromen. We gaan vanavond lekker 

actief doen, dus pak al je frustraties van 

thuis maar mee en laat ze los op je vrienden (en eventueel jullie leidertjes).  

 

61  December van 19u tot 21u  
Nu jullie examens (bijna) gedaan zijn, gaan we nog eens wat stoom afblazen. Vandaag 

gaan we ons afreageren in de lokalen. Bereid je al maar voor op de actiefste avond. Be 

there or be Square!  

  

25 December: 

GEEN CHIRO	 
Jullie mogen 

vandaag allemaal 

warm thuisblijven 

bij jullie familie om 

samen met hen 

kerst te vieren, want 

het is GEEN CHIRO 

vandaag.  
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1 Januari: GEEN CHIRO 
2 Weken op een rij geen Chiro, stomme familiefeesten :( zorg er zeker voor dat je er 

volgende week wel kan bijzijn, dan kunnen we die gemiste tijd dubbel en dik terug 

inhalen! 

 

8 Januari: van 14u tot 20u 
Meisjes zijn vreemde en onbegrijpelijke 

wezens, of misschien ook niet? Vandaag 

gaan we erachter komen. We gaan ons 

namelijk helemaal inleven in de vrouw 

hun leefwereld en ons dus verkleden als 

vrouw. ’S Avonds na het eten gaan we 

quizzen om te zien wie er misschien de 

grootste mond heeft, maar niet het 

slimste brein! (Breng zeker je eurootje en 

extra geld mee voor frietjes!)		
 

15 Januari: van 10u tot 17u  
“Water, Aarde, Vuur, Lucht. Lang geleden leefden de 4 naties in vrede samen, maar alles 

veranderde toen de vuurnatie aanviel...” Jullie kennen allemaal vast “Avatar” wel, maar 

hebben waarschijnlijk nog nooit een Avatar-spel gespeeld, waarbij de 4 natie’s het tegen 

elkaar opnemen om te zien wie er het sterkst is. Neem allemaal zeker je fiets en 
boterhammen mee!  

 

22 Januari: van 14u tot 20u 
Als jullie, zoals wij, nog altijd graag met Lego 

spelen, dan wordt vandaag heel leuk voor jou. Als 

je niet van Lego houdt, dan wordt vandaag ook 

heel leuk voor jou! Zorg dat je er dus hoe dan ook 

bent bijweest, want dit wil je niet missen! Breng 

zeker ook €4 mee voor het avond-eten, want we 

gaan weereens zelf koken.	Op het einde is er nog 

een klein infomoment waarbij je je al kan 

inschrijven voor het weekend, zeker komen dus.	
 

29 Januari: van 14u tot 17u 
Onstof de duikbril, droog de handdoek, blaas de 

zwembandjes maar al op, enz. We gaan namelijk 

zwemmen vandaag!  

 
Groetjes enzo van jouw leidertjes 

De Jerre en de Mattie 
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Vrijdag 2 December 19:00-21:00 
Hellow boys vandaag is het zover, De eerste 
examenchiro van het jaar!!!!! Vandaag zou ik 
graag samenkomen om ons kerstfeestje in 
elkaar te steken en onze geldactiviteit :D 
namelijk cinémaaaaaaaaaaaaa… 

 
Vrijdag 9 December 19:00-21:00  
Vandaag gaan we het wat ruiger doen dan vorige zondag. We gaan een grote 
variant van lokalengames doen. Van oorlog tot gaskamer ;p Heb je zelf nog 
nice games neem ze dan zeker mee hahaaaaa. Vergeet je eurootje van de 
maand niet! 
 
Zondag 18 December 19:00-21:00 
I wish you a merry Christmas, I wish you 
a blablablaaaaaa. Zoals we twee 
zondagen geleden al hebben beslist, gaat 
het een geweldig feest worden hier in 
onze lokalen. Zorg dat je er bent want 
het gaat maar 1 keer gebeuren! 
 
J Zondag 25 December 
Natuurlijk bestaan er buiten de  Chiro 
nog ander personen en activiteiten. Ik 
weet dat het moeilijk en helemaal tegen 
jullie routine is, maar vandaag is het 
jammer genoeg geen Chiro :’( Ik zal jullie 
missen qls ik taart en snoep aan het eten 
ben ;) 
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1 januari 
Vandaag is het nog altijd geen Chiro aaaaaaaaaaah… mannen, ik  
ben hier serieus aan het afkicken…. Dees is ni goed he L Wa is dat 
toch met deze wereld… al die feestdagen enzo haha. Gelukkig dat  
we er bijna vanaf zijn en weer is aan ons sexy body kunnen  
denken ;p Gedaan met eten xoxo 
Zondag 8 januari 14:00-20:00 
Ik weet niet wat jullie denken, maar het is winter!!!!!  
Woopwoop of er dan sneeuw ligt of niet, glijden zullen  
we ;) Neem allemaal jullie geweldige atributen mee, want  
we gaan vandaag van den berg naar beneden schuiven.  
Sneeuw of geen sneeuw! Vergeet geen moneys voor de fritten. 
Zondag 15 januari 10:00-17:00 
Vandaag gaan we een mega coole 
nice gekke ladderkompetitie doen 
en mispak jullie niet: het is er 
een waar je lang over zal kunnen  
praten, want met deze competitie 
gaan we echt met ladders werken 
;) vergeet geen centjes want het is 
pizzaavond he boys 
Zondag 22 november 14:00-17:00 
Jongens, vandaag is het weer zo ver... Vandaag is het zover... 
pampampaaaaaaam... onze enige echte geldactiviteit :o Ah nee wacht 
hahaaaaaa, het is de opruim ervan :p We gaan samen nog afsluiten 
met een geweldige groepsfilm en vieren dat onze afdeling eindelijk is 
wat monneys heeft J 
Zondag 29 november 13:00-17:00 
Ooooooooh neeeeeeeeeeeeee, vandaag is het zwemdag met onze 
bondgenoten klaasje… nene mopke vandaag gaan we ons zwemgrief 
boven halen want zwemmen zullen we. Ik heb al gehoord dat er een 
serieus tekort is aan liefde in onze groep dus mannen dit is jullie 
kans       xoxo sammie 
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Aspiranten 
Liefste dagboek, 
Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Het is namelijk 4 
december. De leiding verwacht ons op 14 uur aan de Chiro. Ik ben 
benieuwd wat er gaat gebeuren! Ik heb horen zeggen van knappe leider 
Orest dat het rakkerspelen zouden zijn. En hij zei ook dat als je een 
klakkebuis thuis hebt, je die zeker mag meenemen! Ohh wat ben ik dol op 
leider Orest <3. Maar omdat het een nieuwe maand is, mag ik geen 
eurootje vergeten voor mijn vieruurtje.  
PS: liefst dagboek. Om 17 uur ga in een tête a tête hebben met de knappe 
leider. Dus ik mag zeker geen geld vergeten voor frietjes.  
Kusjes xxxx 
 
Vandaag ging het niet als gehoopt liefste dagboek. Ik heb 
gehoord dat die knappe leider Orest mij namelijk niet ziet 
zitten. Het was weer examen-Chiro de 9e december van 19-
21. Het leek er een toffe dag uit te zien! Want we deden een 
barbecue! En dit los in de winter. Iedereen mocht 2 vleesjes 
ofzo meenemen. De leiding had een beetje groeten en brood 
voorzien. En we zaten naast elkaar. En ik hoorde hem 
spreken over iemand in een andere Chiro. Mijn hartje is 
gebroken dagboek. Ik kan nu niet schrijven. Ik ben 
kapot… L 
 
Oh dagboek vandaag was het mijn dag! Jaja ik ben er 
zeker van! Die knappe leider ziet mij ook zitten<3<3<3 
ooh wat ben ik in de wolken!!!!! Helaas is het vandaag 
geen Chiro op zondag maar op vrijdag 16 december van 
19-21 uur. Maar niet getreurd dagboek, we gaan ravotten en ik zal laten 
zien dat ik ook mijn mannetje kan staan tegen die knappe leider. 
Love u dagboek xxx  
PS: stiekem durf ik weleens op mijn fiets luidop 
liefdesliedjes te zingen. Kan je dit geheim bewaren aub?  
 
Sorry dagboek, vandaag even 25 december niet. Ik ben 
kapot van verdriet. Geen Chiro voor mij vandaag 
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Ik heb een slecht gevoel na deze feesten. Ik ben geen 5 maar 9 kilo 
bijgekomen! Net een zwijn! Nu moet ik even nieuwjaar vieren (het is 1 
januari). Zo kan ik niet naar de Chiro gaan. De knappe leider Orest is 
namelijk met die trut van de andere Chiro bezig! Ik haat mi leider! Geen 
Chiro vandaag. Punt uit.  
Love you 
 
Liefste dagboek, spannend is het vandaag!!! We moeten vanaf 13.30u op 
de Chiro zijn want we gaan leidinggeven vandaag (8 januari)! 
Spannend! Ik ben benieuwd hoe ik het eraf van ga brengen. Jij ook mag 
ik hopen. Daarna gaan we alles bespreken en lekker frieten eten! 
Smakelijk!  
 
Vandaag ga ik terug naar de Chiro en heb een plan bedacht om die griet 
weg te slagen van Orest want hij is van mij! Maar eerst de leider zelf een 
lesje geven!! We gaan naar Antwerpen en moesten onze fiets meenemen. 
Ook ons eurootje van de maand mogen we niet vergeten. 
Hopelijk ligt er sneeuw zodat ik hem gele sneeuw kan 
laten eten HAHAHAHA dat vind ik goed gevonden zeg! 
Mijn eerste idee was om brandnetels te stoppen in zijn 
trui, maar het is winter dus kost me dat veel te veel 
moeite. We gaan ook iets speciaal doen voor het eten. 
Daar kan ik ook iets verzinnen… Het was een lange maar 
geslaagde zondag. (15 januari 10-17) 
Kusjes  
 
Vandaag is het weer een dag (zondag 22 januari) voor 
ons in te zetten op ons leiding zijn hoor. We gaan spelletjes maken, 
joepieee!! Oh dagboek, je hebt geen idee hoe hard ik hier naar uitkijk!! 
Jammergenoeg is het maar van 13.30 tot 17.  
 
Vandaag zwemmen met de Chiro, joepieee!! Vandaag (29 januari) gaan 
we ons uit kunnen leven in het zwembad, dagboek. Het is wel al om 13 
uur Chiro dus vroeger opstaan is de boodschap, en zeker mijn zwemgerief 
niet vergeten! Het eindigt jammer genoeg al zoo snel (17 uur). Ik moet 
dus goed de tijd nemen om naar de aspiranten hun body te kijken. Ik 
word er helemaal vrolijk van! 
Kus  
 
 
Zo dagboek dit was het weer. Volgende keer zal ik zeggen hoe het 
afgelopen is met die griet van Orest de knappe leider… ik zie hem nog 
altijd zooooo graag… kusjes en veel XOXOXXO <3 
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Lied van de maand december: Kiekeboe 

Refrein: Kiekeboe, wat ben ik blij, 
Bij de Chiro, bij de Chiro. 
Kiekeboe wat ben ik blij, 
Bij de Chiro, daar ben ik bij! 
 
Heb je ooit al willen spelen, 
Niet alleen maar met heel velen? 
Nu, dat kan bij ons heel fijn, 
Daar we dikke vrienden zijn. 
 
Refrein 
 
Onze leider, da's nen toffe, 
Is me dat wel even boffen. 
Weet voor alles iets plezant, 
Hij is net een spelenkrant. 
 
Refrein 
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Lied van de maand januari: Stout Liedje 

Refrein: Ik ben het beu, beu, beu, 
want ik wil zingen en springen, 
hollen, bollen, rollen, 
lachen, roepen, tieren, 
dat vind ik fijn, 
zo lekker stout te zijn. 
 
Handje geven, vriendelijk zijn, 
braafjes wezen, in 't rijtje staan. 
'alstublief meneer' en 'dankuwel mevrouw' 
 
Refrein 
 
Nagelbijten, foei, hoe vuil, 
kijk je kleren; nu lief zijn, toe! 
'alstublief meneer' en 'dankuwel 
mevrouw' 
 
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
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Inschrijving spaghettislag 
Hoera! Ook in 2017 is het weer tijd voor de Spaghettislag, de gezelligste Chiro-avond van het 
jaar! Op onze Spaghettislag nodigen wij ouders, familie, leden, vrienden, oud-leiding, buren, enz. 
uit om in onze Chiro een heerlijk en stevig bord Spaghetti te komen eten. De opbrengst gaat naar 
ons Bivak om daar zoals elk jaar opnieuw weer er een bangelijk kamp voor de leden van te 
maken.  
Wat? Wij bieden de volgende heerlijkheden aan: 

• Spaghetti Bolognaise   € 10 
• Kinderspaghetti Bolognaise  € 7,50 
• Vegetarische Spaghetti  € 10 
• Vegetarische Kinderspaghetti  € 7,50 
• Portie Lookbroodjes (4 stuks)  € 2,50  
• Een assortiment aan dessertjes   
• Overheerlijke drankjes aan schappelijke prijzen 
Er zal ook een cinema met de beste films zijn voor de 
jongsten! 

Wanneer? zaterdag 11 februari 2017, van 17u tot 20u 
Waar? In onze lokalen (Lindelei 201, 2620 Hemiksem) 
Hoe? Je kan jezelf en alle mee-eters inschrijven via de 
website (www.chirojochihe.be) of door onderstaand 
inschrijvingsformulier af te geven aan de leiders op zondag. 

 
Bestelling Spaghettislag 2017 
Naam:   

Voornaam:   

E-mailadres:   

Spaghetti Bolognaise (€ 10) Aantal:  Totaal:  € 

Kinderspaghetti Bolognaise (€ 7,50) Aantal:  Totaal:  € 

Vegetarische Spaghetti (€ 10) Aantal:  Totaal:  € 

Vegetarische Kinderspaghetti (€ 7,50) Aantal:  Totaal:  € 

Portie Lookbroodjes (€ 2,50) Aantal:  Totaal:  € 

   Subtotaal:  € 
 

Om verwarringen te vermijden, dient het subtotaal pas ter plekke betaald te worden! 


