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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. 

 Inschrijvingsgeld en terugbetalingen 
De leiders zijn klaar met alle leden in te schrijven. Voor ouders die zijn vergeten om het 
inschrijvingsgeld te betalen: het bedraagt 25 euro en mag overgeschreven worden op BE43 7331 
1602 8501 met vermelding van de naam van uw zoon en de afdeling.  
Via je ziekenfonds krijg je een tegemoetkoming voor het lidgeld van de jeugdverenigingen en 
voor jeugdkampen. Hiermee kan je € 20,00 tot zelfs € 100,00 terugkrijgen. Download hiervoor het 
formulier van je favoriete ziekenfonds en laat het invullen door de groepsleiding of de vb's. 

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! 
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Pannenkoekenslag Kerels 

 

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! Bedankt :)  
 

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. 
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Spaghettislag 
Schrijf het alvast in jullie agenda. 3 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 

• 3 februari: Spaghettislag 
• 9 – 11 maart: Rak-Top Weekend 
• 11 maart: Infoavond Buitenlands Kamp voor ouders van kerels, aspiranten en leiding 
• 16 – 18 maart: Spe-Rib Weekend in Branst 
• 5 – 8 april: Ketiweekend (voor de Kerels) 
• 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 
• Tussen 4 en 15 augustus: Buitenlands Kamp in Slovenië voor kerels, aspiranten en leiding 
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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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Moppen tappen 
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RIBBELS 
	

3	december	van	14u	tot	17u	

Vandaag	hebben	we	een	speciale	gast	op	onze	Chiro.	Als	jullie	eens	goed	

kijken	naar	de	datum	kunnen	jullie	misschien	al	raden	wie	het	 is.	Doe	je	

mooiste	(speel)schoenen	aan	en	laat	’s	middags	wat	plaats	in	je	buikje	voor	

wat	speculaas	en	een	mandarijntje.	Hopelijk	zijn	jullie	braaf	geweest!		

Vergeet	 ook	 geen	 eurootje,	 dan	 zorgt	 onze	 speciale	 gast	 voor	 het	 vier-

uurtje!	

	

10	december	van	14u	tot	17u	

Heb	jij	altijd	al	eens	als	een	echte	soldaat	willen	marcheren	over	de	straat	en	

sluipen	in	het	bos?	Denk	jij	de	perfecte	soldaat	te	worden	vandaag?	Kom	dan	

maar	dan	testen	wij	wie	de	beste	soldaat	van	de	ribbels	is.	Als	je	thuis	een	

legerbroek	of	t-shirt	hebt,	mag	je	die	altijd	aandoen.		

	

17	december	van	10u	tot	17u	

Vandaag	doen	we	een	tochtdag,	een	spel	en	een	kerstfeestje	in	elkaar.	Wie	

heeft	de	pakjes	van	de	kerstman	ontvoerd?	Waarom	hebben	wij	belletjes	

gevonden	op	de	Chiro?	En	hoe	kunnen	nog	kerstmis	vieren	zonder	pakjes?	

Ontdek	 het	 vandaag,	 als	 je	 durft	 te	 komen	 toch.	 Het	 wordt	 een	 lange	

zoektocht,	dus	vergeet	geen	boterhammetjes.	

	

24	december	GEEN	CHIRO	�	

Vandaag	is	het	Kerstmis	en	de	Kerstman	heeft	het	dus	heel	druk.	Daarom	vroeg	hij	ons	om	te	

komen	helpen,	dus	wij	kunnen	jammer	genoeg	niet	naar	

de	Chiro	komen	vandaag.	Jullie	hebben	wel	allemaal	de	

groetjes	 van	de	Kerstman	en	wij	wensen	 jullie	 ook	een	

geweldig	kerstfeest!	

	

31	december	NOG	IS	GEEN	CHIRO	�	�		

Wooow	het	is	bijna	zover!	Net	nog	aftellen	en	het	nieuwe	

jaar	is	begonnen.	Jullie	zullen	het	wel	druk	hebben	met	al	

die	nieuwjaarsfeestjes	enzo.	Daarom	laten	we	jullie	lekker	

feesten	 vandaag	 en	 is	 het	 nog	 één	 keertje	 geen	 Chiro.	 Volgende	 week	 is	 het	 terug	 Chiro,	

beloofd!	
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RIBBELS 
	

7	januari	van	14u	tot	17u	

Drie	 koningen,	 drie	 koningen,	 geeft	 mij	 ne	 nieuwen	 hoed!	

¯Kennen	jullie	dit	liedje	al?	Nee?	Oefen	dan	thuis	maar	al	wat.	

Dan	 kunnen	 we	 vandaag	 onze	 zangkunsten	 gaan	 tonen	 aan	

elke	 deur	 van	 Hemiksem.	 Doe	 ook	 maar	 je	 beste	

driekoningenoutfit	aan,	dat	maakt	het	veeeeeele	leuker.	

Vergeet	ook	geen	eurootje,	je	weet	wel	waarom.		

	

14	januari	van	14u	tot	17u	

Er	waren	eens	enkele	vogeltjes,	een	paar	rode,	wat	gele	en	wat	

groene.	Maar	er	waren	ook	varkens,	van	die	vieze	groene.	De	

vogeltjes	wouden	van	die	varkens	van	af.	Jullie	zijn	vandaag	de	

boze	vogeltjes	en	probeer	ons	maar	te	verslaan!	

	

21	januari	van	13u	tot	17u	

Alle	eendjes	zwemmen	in	het	water,	falderal	de	riere,	falderall	de	rare!	

Speel	maar	het	eendje	vandaag,	maar	neem	wel	een	zwembroek	mee,	

want	zwemmen	in	je	blootje	zwemmen	is	niet	oké!	Ook	een	handdoek	

is	 niet	 overbodig,	 het	 is	 zelf	 nodig!	Ook	 2	 euro	 is	wel	 belangrijk	 als	

binnenwilt.	

	

28	januari	van	14u	tot	17u	

Papieren	bootjes	en	vliegtuigjes?	Dat	klinkt	leuk	hé?	Vandaag	leer	je	de	

perfecte	 papieren	 boot	 of	 het	 perfecte	 papieren	 vliegtuig	 vouwen	 en	

daarna	 testen	we	 uit	wie	 dat	 ook	 het	 beste	 kan.	 Alle	 soorten	 racejes	

komen	aan	bod.	

	

Hihihihihihihihihihihi	tot	zondag!	

Nico,	Ward	en	Aaron			
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SPEELCLUB 	

Zondag	3	december:	van	14u	tot	17u	

‘Hij	komt,	hij	komt,	die	lieve,	goede	Sint.’	‘Zie	ginds	komt	de	stoomboot,	uit	Spanje	

weer	aan.’	‘Daar	wordt	aan	de	deur	geklopt,	hard	geklopt,	zacht	geklopt.’	Haal	

vandaag	allemaal	maar	jullie	beste	zangstem	boven,	want	na	een	jaar	staat	hij	

weer	voor	onze	deur.	DE	SINT.	Kom	allemaal	maar	als	Zwarte	Piet,	

Slechtweervandaag,	of	als	worteltje	verkleedt.	En	onthoud:	“Wie	zoet	is	krijgt	

lekkers,	wie	stout	is	de	roe.’	Vergeet	vandaag	zeker	jullie	Eurootje	niet.	

	

Zondag	10	december:	van	14u	tot	17u		

Vandaag	mogen	jullie	jullie	fantasie	de	vrije	loop	laten,	verven,	

tekenen,	knutselen,	bouwen,	het	kan	allemaal!!!	Vandaag	

kleden	we	eindelijk	ons	lokaal	aan.	Hopelijk	zijn	jullie	er	allemaal	

om	jullie	mee	ons	eigen	stekje	te	maken.	

	

	

Zondag	17	december:	van	10u	tot	17u	

Nu	de	Sint	ons	landje	heeft	verlaten,	moeten	we	op	zoek	naar	

een	nieuwe	vriend.	Maar	gelukkig	komt	de	Kerstman	eraan.	

Hij	heeft	zelfs	al	een	cadeautje	bij	zich,	versgebakken	

pannenkoeken!	Kleed	jullie	zeker	warm	aan,	want	in	

december	kan	het	al	weleens	wat	kouder	zijn.		

	

Zondag	24	december:	Geen	Chiro	L	

Vandaag	zijn	jullie	ongetwijfeld	allemaal	aan	het	vieren	met	jullie	familie,	en	ook	jullie	leidertjes	

zitten	rond	de	kersttafel,	daarom	is	het	vandaag	geen	Chiro.	L		

	

Zondag	31	december:	Geen	Chiro	L	

Ook	vandaag	is	het	nog	geen	Chiro,	want	morgen	begint	het	nieuwe	jaar,	en	die	feestvreugde	willen	

wij	natuurlijk	niet	verbreken.	Dus	hopelijk	zien	we	jullie	volgende	week	terug,	voor	meer	Chiro.	J	

	

Kerstgroetjes	

Warre	en	Raf	
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SPEELCLUB 	

Zondag	7	januari:	van	14u	tot	17	
Drie	koningen,	drie	koningen,	geef	mij	een	nieuwe	hoed.	Schraap	

allemaal	jullie	stemmen	al	maar,	want	we	zingen	vandaag	de	longen	

uit	ons	lijf	voor	de	huizen	van	Hemiksem	en	omstreken.	Kom	ook	als	

koning	verkleed,	om	nog	extra	indruk	te	maken	J		

Vergeet	ook	jullie	eurootje	niet		

	

	

Zondag	14	januari:	van	14u	tot	17u	

Ready	for	take	off?	3,	2,	1,	goooooooo!	Vandaag	bouwen	we	onze	eigen	raket,	

om	er	daarna	mee	heel	het	heelal	te	herkennen.	De	maan,	de	zon,	mars,	we	

gaan	alles	eens	bekijken.	Kom	allemaal	ook	als	alien	of	ander	ruimtewezen	

verkleed,	en	maak	extra	indruk	op	de	ruimtepiraten.		

	

	

	

Zondag	21	januari:	van	13u	tot	17u	

Zwembroek,	handdoekje	en	2	euro,	meer	heb	je	vandaag	

niet	nodig	om	je	een	dagje	rot	te	amuseren	in	het	water.	

Juist,	we	gaan	vandaag	naar	het	zwembad.	Om	13	uur	bij	ons	

op	de	Chiro,	dat	is	waar	we	afspreken,	zoals	altijd.	

	

	

	

Zondag	28	januari:	van	14u	tot	17u	

Hiep,	hiep,	hoera,	het	is	vriendjesdag	J	J	J	Breng	allemaal	

jullie	beste	vriendjes	mee,	want	we	gaan	er	vandaag	een	feest	

van	maken	waar	jullie	en	jullie	vriendjes	nog	lang	over	zullen	

praten.	

	 	

Tot	zondag	

Warre	en	Raf	
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Rakkers 
Omdat	jullie	maar	luie	kindjes	zijn,	hebben	we	besloten	om	deze	maand	een	boekje	met	zo	weinig	

mogelijk	woorden	te	maken.	Graag	gedaan!	

3	december	14u	tot	17u	(eurootje!!!)	

Flink	zijn!	Snoepjes!	Sinterklaas!	

10	december	14u	tot	17u	

Lekker	vuil!	Geen	goede	kleren!	Voorbereiding	kamp!	

17	december	10u	tot	17u	(geen	lunchpakket	vergeten!)	

Pijlen!	Pijlen!	Pijlen	

24	december	GEEN	CHIRO	

Kerstmis!	Cadeautjes!	Familiefeestjes	�!	

	

31	december	GEEN	CHIRO	

Nieuwjaar!	Brieven!	Opnieuw	familie	�!		 	
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Vorige	maand	hebben	jullie	bijna	niets	moeten	lezen,	daarom	deze	maand	alles	in	een	prachtige	

verhaalvorm.	Geniet	ervan!	

7	januari	14u	tot	17u	

Er waren eens in een land hier ver vandaan 3 koningen, Caspaar, Jaspaar en Xandaar. Ze kwamen daar een 
jongentje tegen die volgende befaamde woorden uitsprak “drie koningen, geef mij een nieuwe hoed!” De 
koningen gaven hun duurste hoed af, waardoor ze nu zo arm zijn dat ze huis aan huis dat zinnetje gaan 
zingen! Maar alleen gaan ze nooit genoeg eten (soms in de vorm van snoepjes) of geld verdienen! Wie kan hen 
helpen? 

Verkleed	jullie	dus	allemaal	zeker	en	vast	in	koning!	En	vergeet	jullie	eurootje	van	de	maand	niet!	

14	januari	14u	tot	17u	

Nu de drie koningen genoeg geld en eten verzameld hebben kunnen ze zich bezig 
houden met wereldvrede! Drie koninkrijken zijn in handen gekomen van nieuwe 
heersers, maar ze komen absoluut niet overeen. De uitvinding van de klakkenbuis 
heeft de ruzie alleen aar verergerd. Ze hebben dus dringend nood aan nieuwe soldaten 
om deze oorlog tot een goed einde te brengen. 

Verkleed	jullie	dus	allemaal	zeker	en	vast	in	ridder!	Vergeet	jullie	klakkenbuis	niet!		

21	januari	13u	tot	17u	

De oorlog was zwaar, maar ze hebben het toch allemaal overleefd. De drie koningen 
besluiten om verder op stap te gaan, maar komen een gigantisch obstakel tegen! Een zee zo 
groot als de oceaan lag op hun weg, ze moesten zwemmen om aan de andere kant te geraken. 
Ze besluiten om eerst eventjes te oefenen in het zwembad van Hemiksem, wat al snel 
uitdraait op meer spelen dan echt zwemmen. 

Vergeet	jullie	zwemgerief	en	2	euro	om	in	het	zwembad	te	mogen	dus	zeker	en	vast	niet!	

28	januari	14u	tot	17u	

Van al dat spelen zijn de drie koningen te moe om nog naar de overkant te zwemmen en besluiten ze om 
gewoon in Hemiksem te blijven. Dat wordt de plaats waar ze een leven gaan opstarten. Huisje, tuintje 
boompje. Ja, dat is perfect wat ze willen! Jullie kunnen hen helpen om het ideale leven op te starten, want er 
schuilen nu al gevaren achter het hoekje die deze rust helemaal gaan verstoren!  

	

Hopelijk	zijn	jullie	er	elke	week	bij,	zodat	jullie	helemaal	mee	zijn	met	het	verhaal	van	de	drie	knapste,	tofste,	
	en-nog-zoveel-ste	koningen	die	deze	wereld	ooit	gekend	heeft!	
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Toppers 
December 

Zondag 3/12 van 14u tot 17u: 

Ze staan bekend onder verschillende namen, blaaspijpen, PVC-
Buizen,… Maar wij kennen ze onder de klakkebuis. Vandaag trekken 
we ons terug in ons lokaal waar we de zotste klakkebuizen gaan 
maken. Neem zeker je creativiteit mee en dingen die je klakkebuis de 
vetste maakt. Vergeet zeker je eurie niet voor het 4-uurtje! 

Vrijdag 8/12 van 19u tot 21u: 

Na een paar examens of voor de examens vindt jullie leiding dat we 
eens goed los moeten kunnen gaan. Daarom gaan we onze lokaal 
eens ombouwen tot iets wat alleen veel lawaai veroorzaakt. 
Wil je weten wat, dat zal je moeten komen ontdekken.  

Vrijdag 15/12 van 19u tot 21u: 

Er zijn voor sommige terug wat examens gepasseerd, andere hebben dan weer al gedaan met hun 
examens. Vandaag gaan we dus niks te actief doen. We zetten onze barbecue buiten en we doen een 
gezellige winterbarbecue. Neem dus allemaal iets van vlees mee, wij zorgen voor de rest. 

Zondag 24/12 Geen Chiro! 

Vandaag hebben we spijtig genoeg geen Chiro. Met al deze 
feestdagen die eraan komen hebben jullie zeker genoeg te 
doen. 

Zondag 31/12 Geen Chiro! 

Vandaag weeral geen Chiro… Maar niet getreurd, het is 
oudjaar vandaag! Have fun en vier nieuwjaar met je familie. 
We zien elkaar terug op 7 Januari voor opnieuw een 
fantastische zondag. 
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Januari 

Zondag 07/01 van 14u tot 17u: 

Geheimen, raadsels en puzzels zijn vandaag de onderwerpen 
die zullen bepalen of jullie naar huis mogen of niet. Haal al die 
leerstof en weetjes van boven het stof wat jullie zullen het 
nodig hebben. 

Be there or be locked up. Vergeet je euro voor het 4-uurtje 
niet! 

 

Zondag 14/01 van 14u tot 20u: 

We trekken er weer op uit vandaag. Maar tegenover vorige tochten is deze wel iets anders. Wat er 
gebeurt is dat links en rechts niet meer werkt. We kunnen alleen nog maar rechtdoor vandaag.  
Vergeet geen centen voor de frieten. 

 

Zondag 21/01 van 13u tot 17u: 

We gaan weer zwemmen! Haal die zwembroek, duikbril en handdoek al maar terug vanonder het stof 
want we gaan het zwembad van Hemiksem nog eens op stelten zetten. Vergeet zeker geen 2 euro mee 
te brengen.  

 

Zondag 28/01 van 14u tot 20u: 

Het is weer tijd om het bos in te trekken. Wat we gaan 
doen, welk spel we gaan spelen en met welke 
middelen en voorwerpen, zullen jullie moeten komen 
ontdekken. Vergeet geen centen voor het avondeten 
van vandaag.  

	

	

	

	

	

	

Jerre & Trollest 
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Kerels 
December ‘17 

 

Dag allerliefste kindjes, 
 
Het is bijna zover, ik kom op bezoek bij jullie allemaal en ga jullie allemaal toffe pakjes bezorgen... Als jullie flink zijn natuurlijk... 
Volgens jullie leidster is dat meestal het geval, niet verslappen dus! Daarom best jullie eurootje meenemen op 3 december. Van 14 
tot 17 uur gaan jullie bewijzen of jullie goede hulpsinten kunnen zijn, dan kan ik misschien volgend jaar op jullie hulp rekenen. 
 
Nu jullie al jullie fijne pakjes hebben gekregen, hebben jullie bijna alles wat jullie hartje begeert. Er staat nog één wens op jullie lijstje: 
een geweldige Kerels-activiteit! Omdat de Sint geen geld geeft, zullen jullie hier zelf voor moeten zorgen. Tijd om dit goed voor te 
bereiden. Op 8 december van 19 tot 21 uur welbepaald. Maak me trots! 
 
Mijn feestdag ligt ondertussen al een tijdje achter jullie, tijd voor de feestdag van mijn beste vriend: de Kerstman! Omdat jullie 
tussen al dat studeren door weleens een verrassing verdienen, mogen jullie op 15 december om 19 uur allemaal 1 klein cadeautje (van 
maximum 2 euro) meenemen, mooi ingepakt uiteraard. Om 21 uur kunnen jullie dan naar huis gaan met een superdelux cadeautje, 
als dat geen studeermotivatie is!s we z 
 
Na al dat studeren en Chiro’en hebben jullie wel wat rust verdiend... Alhoewel, die feestdagen zijn ook niet te onderschatten! 
Daarom krijgen jullie 2 weken rust: 24 en 31 december is het geen Chiro. Je mag een traantje laten, helemaal terecht... 
 
Dit was december dan, mijn favoriete maand. 
 
Hopelijk amuseren jullie jullie op de Chiro! 
En niet vergeten: flink zijn eh! 
 
Groetjes,  
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Januari ‘18 
 

Liefste Anis / Lars / Lander / Luka / Pieter / Quinten / Ruben / 
Rune / Matthias / Stijn / Tommy / Vincent, (schrap wat niet past) 
 
Na 2 Chiro-loze weken, 
Heb je natuurlijk uitgekeken 
Naar 7 januari. Deze zondag 
Van 14 tot 17 uur heb jij het gezag!  
Je bepaalt wat we spelen, 
Hopelijk zullen we ons niet vervelen. 
Zeker je eurootje niet vergeten, 
Voor een maand vol lekker eten 
 
Na al dat spelen is het tijd voor serieuze zaken: 
Een coole activiteit doen en veel winst maken! 
14 januari, van 2 tot 8 wordt je verwacht 
In mooie Chiro-klederdracht. 
Neem ook zeker je fiets mee,  
Dan hou ik jullie allemaal tevree. 
 
21 januari 2018, 
Dan gaat Hemiksem en omstreken ons eens zien! 
Dan nemen we het zwembad in... 
Hopelijk heb je al zin! 
Vergeet zeker 2 euro en zwembroek niet, 
Anders zal je last hebben van veel verdriet... 
Ik verwacht je om 13 uur, 
Dan vertrekken we op avontuur! 
Om 17 uur is de zondag gedaan. 
Dan mogen jullie naar huis toe gaan. 
 
28 januari wordt een zondag om nooit te vergeten! 
En dat mogen ook niet-Chiro vrienden weten. 
Nodig al je favoriete vrienden uit, 
We trekken er samen met hen op uit. 
Een fiets en wat centjes zijn nodig, zeg het voort! 
Om 14 uur wordt je verwacht aan de poort. 
Na een buik vol frietjes en een vermoeid lijf, 
Is om 20 uur het einde van jullie Chiro-verblijf. 
 
Ten slotte wens ik je hierbij luid en klaar:  
een vrolijk, grappig en onvergetelijk nieuw jaar! 
 
Je favoriete leidster, 
Lieze 
1 januari 2018 
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Liefste	Aspiranten	

	

Hier	ben	ik	oppernief,	met	voor	jullie	mijn	nieuwjaarsbrief.	

	

	

Een	nieuwe	maand,	één	met	zeer	lage	temperatuur	

Vergeet	jullie	niet	goed	aan	te	kleden.	

Een	dikke	trui,	warme	jas	en	een	stevige	centuur	

mijn	opperst	lieve	leden	

Vergeet	geen	euro,	voor’t	vieruur!	
	

	

Op	3	december	komt	een	haast	lieve	man,	jawel	 	 	 	 	 3/12/2017	
Mis	hem	niet,	oh	zwarte	piet,		 	 	 	 	 	 	 14u	tot	17u	
voor	je’t	weet	is’t	weer	vaarwel	 	 	 	 	 	 	 	

Om	14u,	u	weet	nu	wel,	’t	is	sinterklaas	
Die	met	zijn	hoed,	baard	en	speculaas	

	

	

Oh,	daar	zijn	zij	weer,	die	monsterlijke	examen	 	 	 	 	 8/12/2017	
Vreest	u	niet,	mijn	aspi’s,	voor	uw	punten	hoeft	u	zich	niet	te	schamen	 	 19u	tot	21u	
Maar	just	remember,		

dat	op	8	december	

U	weer	welkom	bent,	om	19	uur.	
Voor	spel,	pauze,	afleiding	en	avontuur.	

	

	

Een	week	later,	de	15e		 	 	 	 	 	 	 	 15/12/2017	
zijn	zij	hier	nog	steeds,	die	examen	 	 	 	 	 	 	 19u	tot	21u	
Nog	even	volhouden	en	goed	blokken	

Gelieve	die	punten	niet	op	te	f*kken	

Het	is	bijna	genoeg	geweest,	

die	examens	zijn	genoeg	gevreesd	

Om	19u	is	‘t	tijd	voor	een	super	awesome	kerstenfeest!	
	

	

Op	24	december,	zit	u	thuis	met	vrienden,	familie	en	in	uw	pollen	een	cadeau	 24/12/2017	
Jammer	maar	helaas,	het	is	vandaag	geen	chireau	 	 	 	 	 geen	chiro	
	

	

Op	31	december,	nog	erger,	’t	is	weer	van	dat	 	 	 	 	 31/12/2017	
Oudjaar,	nieuwjaar,	en	nonkel	is	weer	zat	 	 	 	 	 	 geen	chiro	
Het	is	vandaag	weer	geen	chiro	
Oh	nee,	dat	zijn	er	nu	al	twee	
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2017,	ik	zeg	u	vaarwel	

Dit	nieuwe	jaar	geeft	me	nu	al	kippenvel	

	

	

	

Een	nieuw	jaar,	da’s	nieuw	cadeautjes	 	 	 7	januari	van	14u	tot	17u	
Van	playstations	tot	plastieke	bootjes	 	 	 Eurootje	voor’t	vieruur!	
Ik	heb	het	nu	allemaal,	ook	een	bordspel,	een	groot!	

Dat	gaan	we	vandaag	eens	spelen	

Liefst	met	heel	velen	

Wie	wint,	krijgt	een	boot!	

	

	

	

Vandaag	januari	veertien	 	 	 	 	 14	januari	van	14u	tot	20u	
Is	het	aan	jullie	om	mee	in	leiding	te	staan	 	 	 Neem	geld	mee	voor	frietjes!	
Zo	zullen	jullie	leren	en	zien	

En	hebben	jullie	dat	ook	eens	gedaan	

	

	

	

	

Één	week	later	 	 	 	 	 	 21	januari	van	13u	tot	17u	
Tijd	voor	water	 	 	 	 	 	 Neem	twee	euro	mee!	
Spelen,	glijden	en	ravotten	 	 	 	 	 Vergeet	geen	zwemgerief!	
Drijf	of	bouw	vlotten	

Op	het	droge	kan	je	leeuwen	temmen	

Maar	vandaag	is’t	leuker	om	te	zwemmen	

	

	

	

Vandaag	is’t	weer	van	dat	 	 	 	 	 28	januari	van	14u	tot	20u	
We	komen	uit	de	zetel	en	van	ons	lui	gat	 	 	 	

Tijd	voor	geklodder,	gevecht	en	pretbederf	

Als	je	verliest,	hang	je	vol	onder	de	verf	

Na	een	potje	paintball,	is’t	tijd	voor	te	eten	

Maar	wat	dat	zal	wezen,	kom	je	dan	pas	te	weten!	

	

	

	

	

Van	jullie	kapoentje,	

	

Yari	

	

Chiro	Jochihe	

1	januari	2018	
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Lied December: De Wereld is een Toverbal 
De wereld is een toverbal 
geen mens weet hoe hij worden zal, 
maar één ding dat weet iedereen: 
je kunt het niet alleen. 
 
Refrein: 
Dus zullen we er samen iets van moeten maken 
de wereld is een mooi maar bewerklijk ding, 
dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 
 
Bekijk een keer de wereldkaart, 
een mens is toch iets beters waard, 
je ziet dat het een puinhoop is, 
zo gaat het zeker mis. 
 
We praten zus, we praten zo, 
we roepen ach en wee en oh, 
maar wil j'elkaar echt goed verstaan, 
dan doe je er iets aan. 
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Lied Januari: Tuimeling 
Ben je bijna uitgekeken? 
Denk je: wat heeft het voor zin? 
Tijd om frisse moed te kweken, 
maak een flinke tuimeling. 
Voel je vrij tussen je vrienden, 
blijf niet langer vreemdeling, 
tracht de vlam snel weer te vinden, 
maak een flinke tuimeling! 
 
Refrein: 
Tuimel, tuimeling, schud jezelf doorheen. 
Gooi alles ondersteboven, 
laat het vuur in jou niet doven.	 
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin. 
Gooi alles ondersteboven, 
blijf er rotsvast in gelo-o-ven. 
 
‘t Chirowerk is vaak geen pretje, 
soms wordt het een marteling. 
Geef dan vlug jezelf een zetje, 
maak een flinke tuimeling. 
Voel je hartslag stevig bonken, 
zonder spoor van hapering. 
doe die gloed weer hevig vonken, 
maak een flinke tuimeling! 
 
Neem jezelf eens onder handen, 
je bent toch geen zwakkeling? 
Bijt maar stevig op je tanden, 
maak een flinke tuimeling. 
Zo kan je de vreugde voelen, 
in je eigen vriendenkring. 
Door jezelf te hersenspoelen,  
maak een flinke tuimeling! 
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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 

£ … 
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Inschrijving spaghettislag 
Hoera! Ook in 2018 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 3 februari 2018, 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 2018 

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! 


