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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 
 

Chirofeest 
Na een succesvolle editie vorig jaar, organiseren we ook dit jaar opnieuw een Chirofeest samen 
met onze zusterchiro. Wij nodigen u graag uit om met ons gezellig samen te brunchen. Dit gaat 
door op 26 november van 10u tot 12u bij Chiro Klaasje (Heiligstraat 6). Met een goedgevulde 
maag kan u na onze brunch samen met zoonlief mee spelletjes spelen die volledig in thema staan 
van zijn afdeling, van 12u tot 14u. Om 14u volgt nog een slotmoment. Je kan inschrijven via het 
formulier achteraan in dit boekje. 

Inschrijvingsgeld en terugbetalingen 
De leiders zijn volop bezig om alle leden ingeschreven te krijgen. Het inschrijvingsgeld 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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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. 

Vanaf november: Chiro tot 17u! 
Nu de dagen wat korter worden, passen we de Chiro-uren aan. Vanaf november zal het maar 
Chiro zijn tot 17u in plaats van 17u30! 

Belangrijke data 

• 8 – 14 oktober: Leefweek Kerels 
• 15 – 21 oktober: Leefweek Aspiranten 
• 31 oktober – 5 november: Animatorcursus aspiranten en nieuwe leiding 
• 26 november: Chirofeest van 10 tot 14u 
• 21 – 31 juli: Bivak in Heist-op-den-Berg 

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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Leer de leiding kennen! 

Naam:	 Ward	Goossens	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 11	

Aantal	jaar	leiding:	 0	

Afdeling:	 Ribbels	

Verjaardag:	 21	november		

Hobby’s:	 Vriendenboekjes	invullen	

E-mailadres:	 wardgoossens@gmail.com	

Gsm-nummer:	 0496	84	40	81	

	 	 	

Een	machine	die	mijn	huiswerk	
maakt	

Chips	eten	
Het	is	grijs	en	je	kuist	ermee	

Een	dweilpaard	

	

Naam:	 Nico	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 11	jaar	

Aantal	jaar	leiding:	 1e	jaar	

Afdeling:	 Ribbels	

Verjaardag:	 7	december	

Hobby’s:	 Atletiek	en	Chiro	

E-mailadres:	 nicevanregenmortel@hotmail.com	

Gsm-nummer:	 0470	57	41	25	

	 	 	

Mensen	laten	verschieten	 In	het	leger	zitten	 De	Diamond	League		
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Naam:	 Aaron	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 10	

Aantal	jaar	leiding:	 1	

Afdeling:	 Ribbels	

Verjaardag:	 12	augustus	

Hobby’s:	 Longboarden	en	Chiro	

E-mailadres:	 aaronekke120@gmail.com	

Gsm-nummer:	 0499	75	36	87	

	 	 	

Een	machine	die	eten	maakt	 In	mij	amuseren	 Mijn	leven	

	

Naam:	 Warre	Dupont	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 11	jaar	

Aantal	jaar	leiding:	 2	jaar	

Afdeling:	 Speelclub	

Verjaardag:	 26	juni	

Hobby’s:	 Basketbal	en	Chiro	

E-mailadres:	 warre.dupont@telenet.be	

Gsm-nummer:	 0494	75	65	70	

	 	 	

Apparaat	dat	al	je	verloren	spullen	
terugbrengt	

Onnozel	en	gek	doen	

Twee	krieken	lopen	van	de	trap.	De	
ene	laat	een	scheet	en	vraagt	aan	
de	tweede:	“Vind	je	het	hier	ook	
niet	stinken?”.	Waarop	de	tweede	

antwoordt	“Kriek	em	nie”	
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Naam:	 Raf	Overvelde	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 12	

Aantal	jaar	leiding:	 1	

Afdeling:	 Speelclub	

Verjaardag:	 8	november	

Hobby’s:	 Zwemmen,	acteren	en	CHIRO	!!	

E-mailadres:	 rafovervelde@gmail.com	

Gsm-nummer:	 0491	89	34	35	

	 	 	

Al	het	eten	uit	de	koekjeskast	stelen	
;)	

Nog	steeds	met	de	Chiro	bezig	zijn,	
en	van	het	leven	genieten	

Elke	dag,	want	lachen	is	belangrijk	

	

Naam:	 Xander	Suetens	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 12	jaar	

Aantal	jaar	leiding:	 2e		

Afdeling:	 Rakkers	

Verjaardag:	 25	Juli	

Hobby’s:	 Chiro	(duuuh)	en	slagwerk	

E-mailadres:	 suetens.xander@hotmail.be	

Gsm-nummer:	 04	95	83	09	19	

	 	 	

Als	alles	goed	gaat,	lesgeven	in	de	
lagere	school.	Liefst	af	en	toe	nog	
eens	afspreken	met	de	mannen	van	
de	Chiro	en	misschien	af	en	toe	het	

gras	afdoen.	

Er	zitten	twee	pinguïns	op	een	
ijskast,	vraagt	de	ene	pinguïn	aan	de	
andere:	“Mag	ik	je	van	de	ijskast	
afduwen?”	Antwoordt	die	andere	

“Neen”	

Op	leden	die	elke	week	op	de	Chiro	
zijn,	die	elke	week	goed	meespelen	

en	die	even	hard	van	de	Chiro	
houden	als	mij.	
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Naam:	 Jasper	Rotthier	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 12	

Aantal	jaar	leiding:	 	1	

Afdeling:	 	Rakkers	

Verjaardag:	 	04/05	

Hobby’s:	 	Muziek	

E-mailadres:	 	jasper@rotthier.net	

Gsm-nummer:	 	0485	48	11	80	

	 	 	

Teletijdsmachine	 Muzikant	zijn	en	rondspelen	 Snel	denken	

	 	

Naam:	 Casper	De	Keyser	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 11	jaar	

Aantal	jaar	leiding:	 Eerste	jaar	

Afdeling:	 Rakkers	

Verjaardag:	 2	juni		

Hobby’s:	 Volleybal	en	chiro	natuurlijk	

E-mailadres:	 casper.dekeyser@gmail.com	

Gsm-nummer:	 0489	41	50	93	

	 	 	

Ik	zou	een	hele	dag	op	het	voetpad	
liggen	en	kijken	hoeveel	mensen	er	

struikelen.	

Ik	ben	drievoudig	Belgisch	kampioen	
in	de	discipline	uitslapen.	

Met	de	Kerstman,	dan	weet	ik	wat	
hij	op	de	andere	364	dagen	doet	als	

het	geen	kerstmis	is.	
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Naam:	 Orest	Pszeniczko	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 Bezig	aan	15de	jaar		

Aantal	jaar	leiding:	 Bezig	aan	4de	jaar		

Afdeling:	 TOPPPPERSSSS	

Verjaardag:	 13/10	

Hobby’s:	 Voetbal	en	Chiro	natuurlijk!		

E-mailadres:	 orest.pszeniczko@outlook.be	

Gsm-nummer:	 0468	20	78	54	

	 	 	

Hopelijk	iets	waar	ik	voor	
gestudeerd	heb	;)		

Met	een	pinguïn!	Das	het	zotste	dier	
dat	er	is!				

Een	automatische	opruimer!	

	

Naam:	 Jeroen	Lagaet	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 13	

Aantal	jaar	leiding:	 2	

Afdeling:	 Toppers	

Verjaardag:	 3	maart	

Hobby’s:	 Gamen,	Chiro,	Netwerkbeheer	

E-mailadres:	 lagaet.jeroen@gmail.com	

Gsm-nummer:	 0491	98	39	94	

	 	 	

Netwerkbeheer	op	grote	schaal	
Computers	onderhouden,	

herstellen,	klaarmaken	voor	gebruik	
Alex	Agnew	–	VTB	VAB	
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Naam:	 Jeff	De	Clercq	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 7	(met	intermezzo)	

Aantal	jaar	leiding:	 1	

Afdeling:	 	Toppppeeeerzzz	

Verjaardag:	 	14/07	

Hobby’s:	 	Volleybal,	uitslapen	

E-mailadres:	 	Jeff.de.clercq@hotmail.com	

Gsm-nummer:	 	0486	95	26	33	

	 	 	

	Uitslapen		 	Tanden	poetsen		 Mijn	afdeling	

	

Naam:	 Lieze	Heylen	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 Bezig	aan	3e	jaar		

Aantal	jaar	leiding:	 Bezig	aan	2e	jaar	

Afdeling:	 De	Keicoole	Kerels	

Verjaardag:	 11/01	

Hobby’s:	 Fotografie	en	Chiro	:)		

E-mailadres:	 lieze_heylen@hotmail.com	

Gsm-nummer:	 0471	76	96	13	

	 	 	

Tijdens	het	gehandicaptenspel	de	
eerste	zondag!	

Om	het	als	meisje	toch	te	kunnen	
overleven	in	de	jongenschiro	;)	

Iedereen	gaan	kietelen	
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Naam:	 Yari	Vaerewijck	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 Zesde	jaar	bezig	

Aantal	jaar	leiding:	 Derde	jaar	bezig	

Afdeling:	 De	Allerbeste	Aspiranten	

Verjaardag:	 12	oktober	

Hobby’s:	 Chiro	natuurlijk,	rondreizen,	buiten	
komen,	frietjes	gaan	eten	

E-mailadres:	 yarivaerewijck@live.com	

Gsm-nummer:	 0497	06	28	22	

	 	 	

Geen	kleren	aandoen!	
De	prijs	voor	de	beste	leider	ter	

wereld	natuurlijk!	

Een	grote	roofvogel,	dan	kan	ik	eens	
weten	hoe	het	voelt	om	te	kunnen	

vliegen!	J	

 

Naam:	 Alltmont	Bjarne		

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 12	jaar	lid	

Functie	 Logistiek	manager		

Verjaardag:	 28	december	

Hobby’s:	 Chiro	,	zwemmen	,	gitaar	,	
babysitten		

E-mailadres:	 Bjarne1999@gmail.com	

Gsm-nummer:	 0487	68	05	49	

	 	 	

Een	eigen	pretpark	voor	mij	en	mijn	
Chiro-vrienden	

Anderen	helpen	 Een	eigen	zaak	openen	
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Naam:	 Ken	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 20	

Functie	 volwassen	begeleider	

Verjaardag:	 12	augustus	

Hobby’s:	 Chiro	

E-mailadres:	 ken.avonts@telenet.be	

Gsm-nummer:	 0474	51	40	77	

	 	 	

Op	wat	onze	leidingsploeg	elke	
zondag	en	elk	bivak	presteert.	Ik	ben	

zo	trots	dat	ik	hun	vb	mag	zijn.	

Met	de	stem	in	het	station.	Als	kind	
wilde	ik	al	kunnen	omroepen:	

“Aandacht	spoor	5.	De	trein	met	
bestemming	Antwerpen	komt	aan	op	

spoor	5.”	Of	“Dames	en	heren,	
welkom	in	deze	trein	met	

bestemming	Brussel.	Deze	trein	stopt	
in	Antwerpen-Berchem,	Mechelen,	
Brussel-Noord,	Brussel-Centraal	en	

Brussel	Zuid.”	

Op	de	leidingskring:	daar	wordt	
hard	vergaderd,	maar	ook	hard	

gelachen!	

 

Naam:	 Wannes	Van	Havere	

	

Aantal	jaar	in	de	Chiro:	 11	jaar	lid	+	7	jaar	leiding	+	2e	jaar	VB	

Functie	 volwassen	begeleider	

Verjaardag:	 16	maart	

Hobby’s:	 Chiro,	Beerschot	

E-mailadres:	 wannesvanhavere@hotmail.com	

Gsm-nummer:	 0498	40	57	22	

	 	 	

Ik	zou	graag	een	machine	uitvinden	
die	mijn	werk	in	de	meubelwinkel	
kan	overnemen,	zodat	ik	meer	tijd	
heb	voor	de	chiro	en	mijn	andere	

hobby's	

Dat	ik	op	mijn	leeftijd	(33	jaar)	nog	
altijd	deel	uit	maak	van	Chiro	

Jochihe.	

Met	leider	Aaron:	het	lijkt	me	fijn	
nog	een	een	jonge,	knappe	en	

leuke	leider	van	de	Ribbels	te	zijn.	
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RIBBELS 
	
1	oktober	van	14u	tot	17u30	
Vandaag	is	het	astronautendag.	Ben	jij	klaar	om	de	ruimte	in	te	vliegen?	
Wij	zorgen	ervoor	dat	je	op	het	einde	van	deze	dag	tussen	de	sterren	
bent.	Daarvoor	moet	je	wel	een	fles	van	minstens	1,5	liter	meenemen.	
Vergeet	ook	geen	eurootje,	dan	krijg	jij	een	lekker	vier-uurtje!	
	
8	oktober	van	14u	tot	17u30	
Waar	ben	jij	al	geweest?	Vandaag	nemen	we	het	vliegtuig	en	
vliegen	we	de	hele	wereld	rond.		Van	Mexico	tot	Japan	en	weer	
terug…	Allemaal	nieuwe	spelletjes	staan	op	jullie	te	wachten.	
	
15	oktober	van	10u	tot	17u30	
Snoepjes,	snoepjes	en	nog	meer	snoepjes!	Wandelen	is	leuk,	maar	
wandelen	met	snoepjes	is	nog	veel	leuker.	Doe	je	stapschoenen	aan,	
pak	je	rugzak	en	je	boterhammetjes	en	wij	zorgen	voor	een	
snoeptastische	tochtdag.	
	
22	oktober	van	14u	tot	17u30	
De	zoo	is	een	wondermooie	plek,	maar	vandaag	niet.	De	zoo	
staat	op	stelten	want	er	is	vanalles	gebeurd!	Daarom	hebben	
wij	jullie	hulp	nodig.	Om	ons	beter	te	kunnen	helpen	met	ons	
probleem	kunnen	jullie	best	verkleed	komen	als	jullie	
lievelingsdier.	Zo	gaat	alles	wat	vlotter.	
	
29	oktober	van	14u	tot	17u	
Vandaag	hebben	we	een	suuuupergrote	verrassing	voor	jullie.	
Om	te	weten	te	komen	wat	het	is	moet	je	maar	de	Chiro	
komen.	Dus	wees	niet	bang	en	kom	naar	de	Chiro	langs	de	
ingang.		
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5	november	van	14u	tot	17u	
Biepbiep,	bopbop.	Kennen	 jullie	die	geluiden?	Dat	zijn	de	geluiden	
van	 een	 echte	 robot.	 En	waarom	hoor	 je	 die	 geluiden?	Omdat	 er	
vandaag	een	echte	robot	op	bezoek	komt	naar	onze	Chiro.	We	gaan	
samen	met	hem	een	spelletje	spelen.	Oefen	allemaal	al	op	 jullie	
robotmoves	en	dan	wordt	dit	een	fantastische	dag!	
Vergeet	ook	geen	eurootje,	je	weet	wel	waarom.	
	
12	november	van	14u	tot	17u	
Vandaag	 maken	 jullie	 kennis	 met	 een	 nieuw	 soort	 olympische	
spelen.	Het	zijn	de	olympische	spelen	maar	met	een	rokje	aan.	
Wat	gaan	we	doen?	
PS:	Smeer	je	beentjes	maar	al	in	
	
19	november	van	10u	tot	17u	
De	speeltuinen	zijn	een	prachtige	uitvinding.	Vandaag	gaan	
we	 op	 onderzoek	 en	 testen	 we	 zowat	 elke	 speeltuin	 van	
Hemiksem.	 Dat	 is	 heel	 vermoeiend	 dus	 neem	 ook	 een	
lunchpakketje	mee	zodat	 je	niet	 flauwvalt.	Vandaag	ben	 jij	
Professor	Speeltuin.	
	
26	november	van	10u	tot	14u	
Vandaag	is	het	feest	op	de	Chiro	of	met	andere	
woorden:	Chirofeest!	Kijk	vanvoor	in	het	boekje		
om	te	ontdekken	wat	dit	betekent.	
	
	
Twee	grote	en	een	klein	groetje	van	jullie	leiders,	
Nico,	Ward	en	Aaron	:)	
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Speelclub	
	
1	oktober	van	14u00	tot	17u30:	
Vandaag	steken	we	onze	handen	uit	de	mouwen,	hou	jullie	maar	
vast!	Koning	Kaspaar	heeft	aan	ons	gevraagd	of	we	nog	wat	stoere	
ridders	konden	vinden	om	hem	te	helpen	met	het	verdedigen	van	
zijn	kasteel.	Vandaag	halen	we	de	ridders	in	ons	naar	boven	dus	kom	
zeker	ook	verkleed	en	zet	jullie	schrap	voor	een	snelcursus	dappere	
ridder.	Vergeet	zeker	je	eurootje	niet!	
																																				 	 	

	 	 	 	 	

8	oktober	van	14u00	tot	17u30:	
Klaar	voor	de	vetste	pyjamaparty	die	jullie	ooit	gezien	hebben?	
Neem	vandaag	je	pyjama,	knuffel,	slaapzak	en	andere	slaap-

attributen	mee.	Wij	voorzien	de	rest:	belichting,	hapjes,	drankjes,	
een	sfeermuziekje,	…	

	

15	oktober	van	10u00	tot	17u30:	
HELP!!	We	hebben	jullie	hulp	nodig!	De	aspiranten	zijn	ontvoerd.	
Kunnen	jullie	ons	helpen	om	hen	te	bevrijden	uit	de	klauwen	van	de	
ontvoerders?	Jullie	zijn	onze	laatste	hoop!	Breng	ook	zeker	
boterhammetjes	en	drinken	mee,	want	het	is	onze	eerste	tochtdag	
van	het	jaar.	J		
	

22	oktober	van	14u00	tot	17u30:	
Wie	van	jullie	is	de	snelste?	Wie	de	sterkste?	Wie	de	slimste?	Daar	gaan	we	vandaag	achter	
komen.	Zet	je	beste	beentje	voor,	zoek	je	verborgen	talenten.	Vandaag	komt	ieders	beste	

kant	boven!	
	

29	oktober	van	14u00	tot	17u00	
Vandaag	spelen	we	een	gigantisch	spel,	met	een	grote	bende.	Breng	hiervoor	zeker	al	je	
vriendjes	mee,	wij	komen	ook	met	die	van	ons.	J	We	hopen	jullie	allemaal	te	zien	voor	
alweer	de	laatste	zondag	van	deze	maand.		
	

Jullie	liefste	leidertjes	
Warre	en	Raf	
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5	november	van	14u00	tot	17u00	(NIET	MEER	TOT	17u30):	
Vandaag	is	het	eindelijk	zo	ver!	Breng	jullie	beste	knutselskills	en	originaliteit	mee,	want	je	
zal	vandaag	je	fantasie	de	vrije	loop	kunnen	geven.	We	maken	vandaag	ons	eigen	plekje.	

P.S.	Het	is	trouwens	weer	de	eerste	zondag	van	de	maand,	dus	vergeet	je	eurootje	niet.	

	

12	november	van	14u00	tot	17u00:	
Hoe	heet	het	paard	van	Lucky	Luke?	Hoe	heet	het	
poppetje	van	Wiske?	Wanneer	begint	de	zomer?	

Vandaag	kijken	we	wat	voor	meesterbreinen	we	bij	ons	
hebben	met	onze	beroemde	REUZE-

SPEELCLUBQUIZ.		

	

	

19	november	van	10u00	tot	17u00:	
Vandaag	is	het	weer	zover:	tochtdag!!!	Trek	je	stevige	
stapschoenen	aan	en	kleed	je	goed	aan	want	we	trekken	erop	
uit.	We	halen	de	speurneus	in	ons	naar	boven	en	lossen	
verschillende	mysteries	op.	Vergeet	ook	zeker	je	lunchpakket	
niet.	

	

26	november	van	10u00	tot	14u00:	
Liefste	speelclubbers,	vandaag	geen	normale	zondag,	want	het	is	Chirofeest!	Eerst	kunnen	
jullie	lekker	komen	brunchen	met	jullie	ouders	van	10u00	tot	12u00	en	daarna	mogen	jullie	
ouders	leuk	mee	spelletjes	komen	spelen	met	ons	tot	14u00.	Inschrijven	kunnen	jullie	met	

het	strookje	vanachter	in	het	boekje,	hopelijk	tot	dan	J	J	J	

	

	

De	beste,	leukste,	stoerste,	mooiste,	…	leiders	
Xx	Raf	en	Warre	xx	
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Rakkers	
1	Oktober	van	14u	tot	17.30u	

Hét	moment	waar	elke	speelclubber	naar	uit	kijkt,	waar	elke	topper	nog	
jaloers	op	is,	waar	elke	rakker	op	wacht.	Jaja,	vandaag	maken	we	onze	
eigen	echte	fancy	klakkenbuizen!	Verder	leren	we	van	die	grave	pijltjes	
rollen,	en	we	gaan	onszelf	omtoveren	tot	top-pijltjes-makers-en-die-dan-

nog-stevig-afschieters.	Een	zondag	om	dus	zeker	niet	te	missen!	
Vergeet	ook	zeker	en	vast	jullie	eurotje	niet	jongens!	We	gaan	opschrijven	
als	je	het	niet	bij	hebt!	Niet	vergeten	is	de	boodschap	en	dan	regelen	wij	

super	heerlijke	vieruurtjes	
.	

8	Oktober	van	14u	tot	17.30u	
Nu	hebben	we	grave	klakkenbuizen,	kunnen	we	zotte	pijltjes	rollen	en	kunnen	we	

fantastisch	goed	schieten!	Tijd	om	dat	allemaal	samen	te	gieten	in	een	gigantisch	graaf	
bosspel!	Vergeet	jullie	klakkenbuis	dus	niet	(als	je	er	vorige	week	niet	was,	geen	stress.	Wij	

hebben	er	nog	wel	op	overschot!)	
	

15	Oktober	van	10u	tot	17.30u	
Kwaliteiten	van	een	echte	rakker:	Actief	zijn,	Vuil	willen	worden,	stevig	
uithoudingsvermogen	hebben,	geen	schrik	hebben	van	water.	Laten	we	

dat	combineren!	We	trekken	namelijk	vandaag	naar	de	kleiputten,	
joepieeeeee!	(handdoek	en	reservekleren	zijn	dus	geen	overbodige	luxe)	

Vergeet	geen	middageten	en	voldoende	drinken!	
	

22	Oktober	van	14u	tot	17.30u	
Tennisbal,	volleybal,	pingpongbal,	rugbybal,	voetbal,	strandbal,	

gehaktbal,…	Wij	zijn	er	zeker	van	dat	jullie	dit	lijstje	nog	wel	kunnen	
aanvullen	met	een	heel	deel	ballen.	Vandaag	gaan	we	dan	ook	op	
wandel,	en	wat	nemen	we	mee?	Veel	ballen,	wat	gaan	we	daar	dan	
mee	doen?	Dat	zal	u	allemaal	wel	zien!	Vergeet	zeker	jullie	fantasie	

en	creativiteit	niet!	
	

29	Oktober	van	14u	tot	17u	
We	doen	vandaag,	wat	op	voorhand	onmogelijk	leek.	We	gaan	angsten	
overwinnen,	die	je	de	grootste	nachtmerries	gegeven	hebben!	We	gaan	
laten	zien	hoe	je	omgaat	met	die	angsten,	en	dat	allemaal	in	een	super	
graaf	spel.	Wat	dit	precies	inhoudt	kunnen	we	jullie	nog	niet	vertellen,	
want	dan	is	het	enge	er	een	beetje	af.	Het	wordt	in	ieder	geval	een	

onvergetelijke	zondag!	Wees	er	dus	zeker	bij!	
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Lees	ik	dat	nu	goed?	Is	dat	echt	geen	schrijffout?	Jammer	genoeg	niet,	de	dagen	worden	
korter,	dus	ook	de	Chiro	wordt	korter.	De	Chiro	eindigt	vanaf	nu	al	om	17u.	Jammer!	

	
5	November	van	14u	tot	17u	

Vorige	week	hebben	we	al	leren	omgaan	met	enkele	van	onze	grootste	
angsten,	dus	zijn	we	er	vandaag	helemaal	klaar	voor	om	het	enige	echte	
Het-is-Halloween-geweest-griezelspel	te	spelen!	Verkleed	je	dus	zeker	als	

een	eng	spook,	bloeddorstige	vampier,	of	een	ander	eng	wezen!	
Eurotje	niet	vergeten	boys!	

	
12	November	van	14u	tot	17u	

De	Chiro	is	nu	al	een	tijdje	een	bouwwerf,	maar	wat	ze	nu	met	ons	lokaal	gedaan	
hebben	gaan	jullie	nooit	geloven.	Ze	hebben	er	iets	in	gezet,	gigantisch!	Maar	
saaaaai.	Tijd	voor	ons	om	het	op	te	fleuren.	Wat	er	staat	en	hoe	we	het	gaan	
opfleuren	zien	jullie	vandaag	wel!	Alle	hulp	is	in	ieder	geval	welkom.	(doe	

misschien	jullie	beste	bouwvakkershelm	maar	aan!)	
	

19	November	van	10u	tot	17u	
	“Dag	meneer,	ik	heb	een	ei.	Wat	zou	u	daarvoor	in	de	plaats	kunnen	geven?”	Dit	
soort	zin	zullen	jullie	misschien	nog	wel	een	paar	keer	moeten	zeggen	vandaag.	

We	gaan	vandaag	namelijk	een	ruiltocht	doen!	Plezier	verzekerd!		
	

26	November	van	10u	tot	14u	
Lekker	uitgebreid	brunchen	van	10u	tot	12u	om	dan	daarna	met	goed	
gevulde	magen	nog	2	uur	te	spelen,	samen	met	al	de	mama’s,	papa’s,	
neefjes,	oma’s,….	.	Ja	dat	kan	alleen	maar	het	Chirofeest	zijn!	We	zien	

jullie	allemaal	bij	de	meisjeschiro!	(inschrijven	kan	met	het	
inschrijvingspapiertje	vanachter	in	het	boekje)	Meer	info	vinden	jullie	

vooraan!	
	

Waaaat?	Zijn	er	al	3	maanden	voorbij?	Jazeker!	Maar	dat	betekent	dus	dat	we	er	nog	7	te	
gaan	hebben	en	nog	een	bangelijk	kamp	natuurlijk!	Plezier	verzekerd!	

Tot	zondag	Boyzzz,	jullie	leidertjes!		
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Toppers 
Oktober 

 
1 Oktober van 14u tot 17u30 

Deze maand gaan we rustig beginnen met het al dan niet bekende pleinspelen. Welke 
pleinspelen zullen jullie moeten komen ontdekken! Neem ook allemaal €1 mee voor het 
4u-tje. 

 
8 oktober van 14u tot 20u 

Kom vandaag met jullie step, skateboard, rollerblades of 
wat dan ook dat op wielen staat (niet met uwe fiets). Want 
jawel het is de enige echte topper-strapdag. Vergeet zeker 
geen centen voor de frietjes!  
 

15 oktober van 10u tot 17u30 

Normaal gezien heeft ieder van jullie het al meegemaakt. Maar toch gaan we niks 
verklappen. Smeer jullie benen al maar in want het wordt geen gewone zondag! Een 
lunchpakket meenemen kan handig zijn om jullie buikjes te vullen met de middag.  
 

22 oktober 14u tot 20u 

Wij zijn vandaag weg naar de magische kleiputten van Heymisse. Doe dus geen goede 
schoenen aan! Daarna gaan we rustig chillen in de lokalen met iets te eten (wordt nog 
gecommuniceerd) met een daarbij passende, niet te actieve activiteit. Neem daar ook 
centen voor mee. 

 

29 Oktober 14u tot 17u 

Vandaag gaan we onze grenzen verleggen. We gaan tot het maximum vandaag! Kom 
zeker mee uw grenzen verleggen! Het is tot 17 uur! 
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November 
 

 
5 november van 14u tot 17u 
 
We gaan ons vandaag eens inleven in bepaalde 
spelen. Welke spelen dit zullen zijn, zal je moeten 
komen ontdekken. Vergeet zeker geen euro voor 
het 4-uurtje van deze maand. 
 
 
12 november van 14u tot 20u 
 
Wat we vandaag gaan doen is nog niet volledig zeker. Dit wordt normaal op zondag 5 
november meegedeeld en anders in de loop van de week. Vergeet vooral geen centen 
mee te nemen voor het avondeten. 
 
 
19 november van 10u tot 17u 
 
“Wat is de kans….” Dat is de zin van vandaag. We hebben vandaag onze Challenges 
Day. Een dag vol opdrachten/uitdagingen/grappige momenten. Kom zeker af, anders 
zul je je het beklagen nadat je de verhalen hebt gehoord. (Lunchpakket meenemen) 
 
 
26 november van 10u tot 14u 
 
Het is weer tijd voor ons jaarlijks chirofeest. Meer info hiervoor vinden jullie vooraan 
in ’t boekske.	 
 
 
 
 
 
 
   Groetjes van jullie lijdertjes 

 
Orest, Jeroen en Jeff 
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Kerels 
Oktober ‘17 

9 (f)  6 8 5  (c)     1 (20) (26) (23)  (5) (27) (2) (30)   

2 4    1      2  (12)   (21) (15)       

7       5    3   (28)           

  (a)   6   7   4  (24)  (3) (25)       

 5  (b)    6 1  5  (17) (29)          

  4 9 1  5      6 (18)   (14)       

(g) 2  (e)   (h) 4 (d)  
 7  (9) (31)    (16) (6)    

8   5  2 3 7     8 (22)   (7)       

  6 8 9      9 (19)            

          10 (8)   (10) (2)        

           11   (13)         

             (1)          

 
1   = 3 2   x 1   = 12 2   + 4  = 10 8   –4   = 2 3  + 1   = 4 
9   + 8   = 13 9   – 5   = 3 3  + 8    + 2   = 12 7   –4   = 3 6  – 1    + 5   = 6 
1 =  2 =  3 =  4 =  5 =  
6 =  7 =  8 =  9 =  

 
3 1   + 6   1 7 9   2   

 
 

    

4 8 5 6 1   x6  2    -3  

     

 

 
Datum Uur Spel Meenemen 

(a) (c) (-) (2x2) (12) (29) 
(3) (2) (6) (29) 
(28) (29)  
2   x 9 

(2) (3) (10) (5) (6) (7) (8) (-) (9) (10)  
(20) (2) (30) (15) V (28x2) (23) (2) (29) (2) 
(31)  (d) V (10) (12) (13) (14x2) (-) (9) (10) 

(b) (h) 
6   x 5   (29) (28) 

(29) 3  6   
(1)  

(f) 
9   x4  (29) (28) 
(29) 39    . (15) (2) 
(12) (29) (3) (20) 

B (28) (8x2) (-) (9) (10) (2) U (23) (28x2) (29) (25) (2) 

(e) (g) 
(20) (2x2) (21) (-) 
(22) (10) (23) 
(24) 

(25) (26) (27x2) (2) (12) !  
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November ‘17 
 
Omdat het (al dan niet ingewikkelde) geschreven woord echt wel “oktober ’17” is, schrijf ik jullie ’t Boekske 
van november in dé nieuwe taal! 
 

5 november:  Tijd:     -    

Wat:        Meenemen:  

 

12 november: Tijd:     -  

Wat:    Meenemen: ->	  +  

19 november: Tijd:     -    

  Wat:   Meenemen:  +  

26 november: Tijd:     -    

 

  Wat: 

@ Chiro 
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Los Aspirantos 

OKTOBER 
 
Voor jullie haal ik met plezier nog eens mijn prachtig diddl-
papier boven. Dit zijn mijn plannen: 
 
Zondag 1 oktober – 14u tot 17u30 
Er is iets verschrikkelijks gebeurd in het smurfendorp! Los met 
ons het mysterie op, want iemand heeft smurfin heel veel pijn 
gedaan… help! Vergeet jullie eurootje niet, smurfen! 
 
Zondag 8 oktober – 14u tot 20u00 
Vandaag mag de stoere Chirojongen in jullie nog eens 
bovenkomen, want we gaan zieke klakkebuizen knutselen en 
uiteraard ook meteen uittesten in het bos! Zeeeeeekeerrrr 
komeeeeennnnn. Neem centjes mee voor frietjes! 
 
Zondag 15 oktober – TOCHTDAG – 10u tot 17u30 
Aaaaaaaaaaaaaantwaarpe is een grote stee 
100 kilomeeeteer verwijderd van de zee 
’t valt er echt wel mee! En pakt uwe fiets mee! Daarmee is alles 
gezegd.  Daarna begint onze leefweek, joepieeeeee! 
 
Zondag 22 oktober – EINDE LEEFWEEK 
Jullie leefweek zit erop. Tijd om te rusten en te studeren voor die 
grote toets van morgen! Veel plezier op school! 
 
Zondag 29 oktober – 14u tot 17u 
Vandaag verrassing. 
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 NOVEMBER 
 
 
 
 
 
Zondag 5 november – Geen Chiro 
Vandaag komen jullie terug van animatorcursus, dus zijn 
jullie heel moe en uitgeput. Daarom vandaag geen Chiro, 
jongens. Volgende week zijn we er weer! 
 
Zondag 12 november – van 14u tot 20u 
Wat kunnen jullie allemaal binnen de minuut doen? Hoe snel 
kunnen jullie een ui eten? Met of zonder handen? Of hoeveel 
spekjes geraken er in jullie mond? Vandaag echt de moment om 
te tonen dat jij de strafste aspirant bent! Vergeet ook geen 
eurootje en centjes voor frietjes!  
 
Zondag 19 november – TOCHTDAG - van 10u tot 17u 
Vandaag een gepimpte tochtdag, met vanalle tochten in één 
tochtdag! Elkaar wat ambeteren, saboteren, zoeken, en 
achtervolgen. Wat wilt een aspi nog meer? Kzie jullie om 10u he! 
 
Zondag 26 november – CHIROFEEST - van 10u tot 14u 
Vandaag is het terug Chirofeest! Meer info vind je vooraan in ’t 
Boekske. We spreken af om 10u op Klaasje om te brunchen en 
spelen daarna nog samen met jullie ouders! Vergeet ze dus niet 
mee te nemen!  

Groetjes, jullie favoriete lijder, Yari 
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Lied Oktober: 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 ! 



	 26	

Lied November 
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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CHIROFEEST! 
Beste ouders  

Na een succesvolle editie vorig jaar, organiseren we ook dit jaar opnieuw een 
Chirofeest samen met onze zusterchiro. Wij nodigen u graag uit om met ons gezellig 

samen te brunchen. Dit gaat door op 26 november van 10u-12u bij Chiro Klaasje 
(Heiligstraat 6). Met een goedgevulde maag kan u na onze brunch samen met 

zoonlief mee spelletjes spelen die volledig in thema staan van zijn afdeling van 12u- 

14u. Gelieve het onderstaande formulier zo snel mogelijk af te geven aan leider 
Xander of Yari.  

Alvast Bedankt!  

Chiro Jochihe & Chiro Klaasje  

 

 

In onderstaand formulier kan je je inschrijving doorgeven voor de brunch. De betaling 

gebeurt op het Chirofeest zelf. Gelieve dit strookje zo snel mogelijk aan leider Yari 
of Lieze te geven. Tot dan! 

Naam Zoon:    

Aantal volwassenen:  (€8 per volwasssene) € 

Aantal kinderen:  (€5 per kind) € 

  Totaal: € 
 


