
	

		 		

		

		



	

Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

	
	
	

Chirofeest 20 november 

Na een succesvolle eerste editie, 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 20 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. 

Jochihe-t-shirts 
De t-shirts van Chiro Jochihe zijn geleverd. Spreek op zondag een leider aan en 
koop er eentje voor 15,00 EUR. 

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. 

Terugbetalingen ziekenfonds 
Bij de meeste ziekenfondsen krijg je terugbetalingen voor het lidgeld en bivakgeld 
van jeugdverenigingen. Druk het betreffende formulier af van je favoriete 
ziekenfonds en laat het invullen door de groepsleiding. 



’t Boekske = multimediaal 
’t Boekske verschijnt voortaan terug op papier, maar blijft ook beschikbaar op onze 
webstek. Via onze adressenlijst en Facebook word je ook op de hoogte gehouden. 
Je kan je inschrijven op onze automatische adressenlijst via deze pagina: 
http://www.chirojochihe.be/tboekske. 

Korte en koude dagen 
In november worden de dagen korten en kouder, daarom stopt de Chiro vanaf 
november – jammer jammer – al om 17:00. 
Kleed je jonge spruit goed aan met een dikke trui, jas en muts. 

Aspibar 14 oktober 
Op 14 oktober organiseren de aspiranten een aspibar in het teken van de 
Oktoberfeesten. Je bent welkom vanaf 20:00 in het aspilokaal. 

Belangrijke data 

• 16 – 23 oktober: leefweek aspiranten 
• 1 – 6 november: animatorcursus voor aspiranten en nieuwe leiding 
• 20 november: Chirofeest 
• 11 februari: spaghettislag 
• 17 – 19 maart: 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  

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 

  



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

 
1:	 2:		 3:	

4:	 5:	 6:	

7:	 8:	 9:	

10:	 11:	 12:	

13:	 	 	



RIBBELS	
Chiro 2/10 van 14 tot 17u30: 

We gaan eens zien wie de beste, de sterkste en de slimste is 
van de ribbels. We gaan vandaag een laddercompetitie 
spellen. Dus als jij je wilt bewijzen tegenover de anderen, 
kom dan zeker vandaag naar de Chiro. Neem ook jullie 
eurootje van de maand mee!  

Chiro 9/10 van 14 tot 17u30: 

We gaan vandaag ons lokaal eens opfleuren, want de muren 
zien er wat kaal uit, niet? Dus kom zeker maar naar de Chiro, 
anders hangt er niets van jou bij. We gaan ook tussendoor wat 
spelletjes spelen. 

Chiro 16/10 van 10 tot 17u30: 

We gaan vandaag nog eens een tocht door Hemiksem 
maken, maar geen gewone tocht... Dus als jullie willen 
weten welke tocht, kom dan zeker vandaag naar de Chiro. 
Ik ga jullie al 1 hint geven: de tocht is met snoepjes 
mmmmmh.  

Vergeet zeker je boterhammen niet!! 

Chiro 23/10 van 14 tot 17u30: 

Vandaag maken we een sprong terug in de tijd... Jullie kennen 
ze zeker wel, de stoere ridders die draken verslaan en 
prinsessen redden. Maar soms hebben deze stoere mannen 
ook eens hulp nodig. Kom zeker naar de Chiro, we hebben 
jullie nodig!! 

Chiro 30/10 van 14 tot 17u30: 

Een bal... enkel en alleen een bal... Kunnen we ons daar 
een hele zondag mee bezighouden? Natuurlijk! Ontdek 
vandaag de zotste balspelen! 

 



RIBBELS	
Chiro 6/11 van 14 tot 17: 

We gaan vandaag eens wat spelletjes spelen... Maar als je wilt mag je ook een spel 
kiezen, als we dit nog niet kennen, spelen we het! Dat klinkt leuk hé! Dus kom zeker 
naar de Chiro! Vergeet je eurootje voor de vieruurtjes niet! 

 

Chiro 13/11 van 14 tot 17: 

Omdat wij weten dat jullie kapoenen van verrassingen 
houden, hebben wij er een hele grote! Kom zeker naar de 
Chiro, want dit wil je niet missen!! 

 

Chiro 20/11 van 10 tot 14: 

Vandaag is het Chirofeest! Kom mee brunchen 
en amuseer je daarna op de Chiro! Alle mama’s 
en papa’s zijn ook welkom om mee te spelen!  

Meer info vind je vooraan in ’t Boekske. 

 

Chiro 27/11 van 14 tot 17: 

Vandaag gaan we eens kijken wie er de beste leerling is 
aan de Jochihe Toverschool. Dus zet je toverhoed maar 
op en neem je toverstaf stevig beet, want je zult ze nodig 
hebben! Hokus Pokus Pats! Ik wou dat jij op de Chiro 
was! 

 

 

 

Julie super leuke, lieve en stoere leiders Aaron en Timo J  

	
	



 

Oktober 
Zondag 2 oktober - 14u tot 17.30u 
Omdat het jaarthema Chirocycle is, gaan wij 
vandaag een supercool recyclespel spelen. We 
spelen de zotste spelen met een oude pan, wc-
rolletjes en kurken!  
Denk ook aan jullie eurootje van de maand, zodat 
we jullie kunnen verwennen met de lekkerste 
vieruurtjes. 

 
Zondag 9 oktober – 14u tot 17.30u 
Vandaag trekken we erop uit naar het bos! 
Maak je maar al klaar om een prachtig kamp 
te bouwen, breng je beste 
camouflagekleren mee en verover als 
eerste het kamp van de tegenstanders! 
 

Zondag 16 oktober – 10u tot 17.30u 
Ben je klaar om alle speeltuinen uit de buurt onveilig te maken! Wist je dat 
er vaak verborgen schatten te vinden zijn? Hopelijk vinden we die voordat 
iemand anders ze ontdekt! Neem zeker je lunchpakket mee, want van al dat 
spelen krijgen we honger! 
 
Zondag 23 oktober – 14u tot 17.30u 
Zijn jullie sterk, slim, snel, creatief en sportief genoeg om 
alle uitdagingen op tijd te volbrengen? Dan mogen jullie een 
tegenopdracht voor de leiding verzinnen! Maar wat als het 
niet lukt? Dat zul je vandaag moeten komen ontdekken ;)   
 

Zondag 30 oktober – 14u tot 17.30u 
Vandaag komen de heksen, zombies en zwarte 
katten naar buiten, want het is Halloween!! 
Daarom trekken wij er op uit en jagen we heel 
Hemiksem de stuipen op het lijf! Verkleed je 
goed vandaag! Wij krijgen er al kippenvel van… 



November 
 
Zondag 6 november - 14u tot 17u 
Jullie zijn waarschijnlijk al pleinspelen-experts, maar 
vandaag spelen we ze een tikkeltje anders. Zijn jullie er nog 
steeds zo goed in...? Dat zullen we vandaag zien!  
Vergeet je eurootje van de maand niet! 
 

Zondag 13 november – 14u tot 17u 
Vandaag staat er jullie iets heel speciaals te wachten… 

Maar wat? Dat verklappen we jullie nog niet, jullie moeten 
het zelf maar komen ontdekken! Anders is het geen 

verrassing meer hé ;-) 
 

Zondag 20 november – CHIROFEEST  
Vandaag is het het allerleukste feest van het jaar: 
het Chirofeest! Schrijf je zo snel mogelijk in 
(meer info vooraan in 't boekske), want dit wil je 
zeker niet missen!  

 
Zondag 27 november – 14 tot 17u 
Altijd al eens gedroomd om op wereldreis te gaan? 
Dan heb je geluk! Vandaag passeren we langs Azië, 
Afrika, Amerika, Oceanië en zelfs Antarctica! 
Benieuwd wat voor spelletjes ze aan de andere kant 
van de wereld spelen?  
 
 

 
 

We hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 
 
 

Tot zondag, 

  



RAKKERS 
2	oktober	(14u	tot	17.30u)	

Ooit	al	lid	willen	zijn	van	een	echte	maffiabende?	Vandaag	is	
je	 kans.	 We	 gaan	 de	 grootste	 strijd	 tussen	 verschillende	
maffiabendes	 ooit	 voeren,	 maar	 daarbij	 hebben	 we	 jullie	
natuurlijk	 nodig.	 Kom	 vandaag	 dus	 allemaal	 en	 neem	 al	 je	
vrienden	mee	zodat	we	de	grootste	maffia	strijd	ooit	kunnen	
voeren.	Ook	jullie	euro’tje		van	de	maand	niet	vergeten!	

9	oktober	(14u	tot	17.30u)	
Vandaag	gaan	we	iets	doen,	zo	fantastisch	cool.	Dit	is	het	moment	
waar	 jullie	allemaal	op	gewacht	hebben.	HET	moment	waar	 jullie	
allemaal	bij	willen	zijn	als	rakker.	We	gaan	vandaag	onze	eigen	super	
dupper	mega	fantastisch	coole	klakkenbuis	maken.	Een	klakkenbuis	
die	 je	 dit	 jaar	 nog	 vaker	 nodig	 gaat	 hebben.	 Kom	dus	 zeker	met	
zoveel	 mogelijk	 zodat	 jullie	 vanaf	 nu	 een	 EIGEN	 klakkenbuis	 ter	

	 beschikking	hebben!	

16	oktober	(10u	tot	17.30u)	
Jaja,	je	ziet	het	goed,	Chiro	vanaf	10uur!	Dat	betekent	dat	we	iets	zodanig	cool	gaan	doen	dat	
we	er	gewoon	van	’s	morgens	vroeg	al	aan	beginnen.	We	gaan	vandaag	naar	de	enige	echte	
kleiputten!	 Een	 zondag	 om	 nooit	 te	 vergeten.	 Wat	 je	 ook	 best	 niet	 vergeet	 is	 een	
boterhammendoos	(liefst	met	boterhammen)	en	een	drankske.			

23	oktober	(14u	tot	17.30u)	
Vandaag	 zullen	 we	 eens	 zien	 hoe	 goed	 jullie	 klakkenbuizen	 nu	
werken	en	hoe	straf	jullie	om	kunnen	met	dat	fantastische	wapen.	
We	trekken	namelijk	naar	het	bos	om	daar	een	super	fantastisch	
klakkenbuizenspel	te	spelen,	we	zijn	er	zeker	van	dat	je	dit	niet	wilt	
missen.	(Vergeet	die	klakkenbuizen	niet	he	;)		)	

30	oktober	(14u	tot	17.30u)	
Misschien	 hebben	 jullie	 het	 al	 gemerkt,	 maar	 de	 dagen	
worden	korter,	het	 is	veel	 langer	donker,	dat	kan	maar	één	
ding	betekenen.	Halloween	 is	 onderweg!	Vandaag	 gaan	we	
dan	 ook	 onze	 beste	 spookskils	 bovenhalen	 om	mensen	 de	
stuipen	 op	 het	 lijf	 te	 jagen.	 Kom	 dus	 zeker	 verkleed	 als	 je	

favoriete	griezelwezens	(ook	al	hebben	jullie	dat	eigenlijk	niet	nodig	natuurlijk).	
	 	



6	november	(14u	tot	17u)	
	
Ooit	 al	 eens	 zo	 vuil	 willen	 zijn	 dat	mensen	 van	 je	 gaan	
lopen	als	ze	je	zien?	Dan	is	vandaag	de	dag	om	jullie	ware	
vetzak	 boven	 te	 halen.	 Vandaag	 spelen	 we	 namelijk	 de	
enige	echte	super	vettige	rakker	spelen.		Kom	maar	langs,	
als	 je	 durft!	 (een	 euro	 voor	 het	 vieruurtje	 is	 ook	 altijd	
gewenst!)	

	
13	november	(14u	tot	17u)	

Vandaag	staat	er	iets	speciaals	op	het	programma.	Jullie	gaan	je	ogen	
niet	kunnen	geloven	wat	er	vandaag	te	gebeuren	staat.	Een	kleine	tip:	
“Kom	van	14u	tot	17u	maar	gewoon	af,	dan	zien	jullie	meteen	wat	er	
gaat	gebeuren!”	

	
	

20	november	(10u	tot	14u)	
Vandaag	is	het	Chirofeest,	wat	dit	precies	inhoudt,	zullen	jullie	dan	wel	
zien.	Maar	als	je	toch	meer	informatie	wilt,	kan	je	al	eens	van	voor	in	het	
boekske	kijken.			

	
	

27	november	(van	14u	tot	17u)	
Vandaag	trekken	we	naar	de	beruchte	pleintjes	van	Hemiksem,	daar	spelen	we	allerlei	spelen	
met	de	lokale	buurt.	Om	zo	toch	onze	Rakkersgroep	wat	groter	te	maken.	Heb	je	zelf	vriendjes	
die	kunnen	komen	meedoen,	nodig	ze	dan	maar	uit	om	vandaag	mee	te	komen	doen!	Tot	dan	
	
	
	
Dit	was	 het	 alweer	 voor	 deze	 twee	maandjes.	 Een	 raad	 van	 jullie	
beste	leiders	die	je	ooit	al	gezien	hebt:	“Neem	vrienden	mee	naar	de	
Chiro,	want	hoe	meer	zielen,	hoe	meer	vreugde!”	
	
Kusjes	en	knuffeltjes		
Xander	And	Rurik	
	
  



T0pp3r5 
Oktober 

 
2 Oktober van 14u tot 17u30 
Bosspel! Joepie! Vandaag gaan we zien 
wie het grootste maffia-rijk kan 
opbouwen in nog geen 4u tijd! Neem 
allemaal een lange broek, je beste 
sluipskills en veel energie mee, want 
we gaan rondcrossen in de Hemiksemse 
bossen! Vergeet ook jullie eurootje 
niet! 

9 Oktober van 14u tot 20u  
Er bestaat blijkbaar een spel waarbij je 
virtuele dieren kan vangen en ruilen en dan 
tegen elkaar kan laten vechten. Je hebt er 
misschien al van gehoord, “Pokémon” wordt het 
genoemd. Wie de beste Pokémon-trainer onder 
jullie is, komen we vandaag te weten. Neem ook 
geld voor frietjes mee, anders krijg je droog 
brood en water.	 

16 Oktober van 10u tot 17u30 
Vandaag gaan we mensen lastig vallen (daar zijn we heel goed in) die 
ooit bij ons in de Chiro hebben gezeten (meerbepaald oud-leiders). Zij 
zullen ons animeren, eten geven en wie weet wat nog!?! Het belooft een 
dag te worden vol nostalgische spelen en plezier. Be there or be 
square! 

23 Oktober van 14u tot 20u 
Yo-Yo-Yo, er staan bij ons op de Chiro enkele winkelkarren die nood 
hebben aan een beetje pimping. Daarvoor zijn jullie de uitgewezen 
personen. Overdag gaan we de zotste kar maken, om ze dan ’s avonds uit 
testen. Breng allemaal €2 mee voor het avond-eten. 

30 Oktober van 14u tot 17u30 
Vandaag gaan we de iets inhoudelijkere tour op. We gaan namelijk een 
spel spelen rond vooroordelen. “Saai” hoor ik jullie denken. Als je 
niet komt, zal je het ook niet weten! So be there or be  
 

  



November 
 
6 November van 14u tot 17u  
Jullie zijn waarschijnlijk wel gewend aan een bosspel met 
klakkebuizen. Wel geluk hebben zij die dat leuk vinden, want dat is 
namelijk wat we vandaag gaan doen. We gaan natuurlijk niet zomaar 
klakkebuizen schieten. We gaan ze eerst maken, pimpen en dan uittesten 
op diverse doelwitten (waaronder Jeroen en stoute kindjes).  Breng 
zeker je eurootje van de maand mee! 

 

13 November van 14u tot 17u 
Vandaag wacht jullie een grootse verrassing. 
Bereid je voor op spanning, ontspanning, 
sensatie, verveling, spelletjes zoals je ze nog 
nooit hebt gespeeld, spelletjes zoals je ze al 
wel hebt gespeeld,...! Het wordt er eentje die 
je niet kan missen! 
 
 
 
 

20 November van 10u tot 14u 
Dit jaar is onze 2e editie van ons Chirofeest. Meer info hierover vind 
je vooraan in het boekje. Maar sleur zeker je mama en/of papa mee, dan 
kunnen we die eens tonen hoe het er bij ons aan toegaat! 

27 November van 14u tot 
20u 
Jullie zijn inmiddels oud 
genoeg om eindelijk eens grave 
dingen te doen met de Chiro. 
Daarom hebben we vandaag een 
supervette dropping 
georganiseerd. Episch wordt het 
zeker, vooral als jij erbij 
bent!	 

 
Veel groetjes van jullie lijdertjes 

J-J en Mattie 



Zondag 2 oktober 14:00-17:30 
Hellow boys, ik heb eens nagedacht over de problemen van deze moderne 
wereld en hoe we een paar problemen kunnen minderen. De moderne mens 
eet om te eten en om zich vol te proppen :D Awel boys ik ga jullie vandaag 
leren proeven en leren genieten van de kleine dingen ;) Ps. Bring me nen 
euro 
Zondag 9 oktober 14:00-20:00  
Jongens, vandaag gaan we jagen op eten, we gaan 
ons oude jagersinstinct boven halen. We gaan 
namelijk onze charmes boven halen om de 
inwoners van Hemiksem en Hoboken ons vrijwillig 
eten te laten doneren :D see you 
Zondag 16 oktober 10:00-17:30 
We gaan vandaag onze slechte kleren boven halen om het onderste uit ons 
zelf te halen. Denk je dat je ooit al eens in de put gezetenhebt? Dan ken je 
deze put nog niet. Wij gaan vandaag al het mogelijke doen in onze 
gemeenschappelijke put namelijk de kleiputten :D 
Zondag 23 oktober 14:00-20:00 

Jongens, vandaag gaan we al onze moed moeten 
bovenhalen :s wij gaan namelijk die jackass pussies 
helemaal kapot maken op alle mogelijke 
manieren!!!! Wij zijn gekker, ranziger, gestoorder 
dan al die pipo’s te samen. Zorg dat je er zeker bij 
bent ;) 

Zondag 30 oktober 14:00-17:30 
Last but not least!!! Omdat jullie allemaal nog wel eens een klakkenbuis 
willen hanteren, maaaaaaar ook omdat jullie bang zijn van de netels! Heb 
ik voor jullie een mega nice combo in elkaar gestoken :D namelijk het enige 
echte kerels dorpsklakkenbuizenspel :p als ik jullie was zou ik maar 
afkomen, dit wil je niet missen :D 



Zondag 6 november 14:00-17:00 
Op deze leeftijd is het belangrijk om alle 
gentlemanmoves aangeleerd te krijgen ;) 
daarom zijn jullie verplicht vandaag allemaal 
een date mee te brengen :D vanuit onze groep 
heb ik de vraag gekregen om een relatiedag do 
over te doen, awel jongens, vandaag is de dag 
dat je het allemaal leert :D xoxo de lovedokter 
eh 

Zondag 13 november 14:00-20:00 
Jongens, vandaag wordt het echt een bangelijke 
dag :D als ik jullie was zou ik me weire om op 
de Chiro te raken want dees is onmiseble. 
Vandaag krijgen jullie een aangename 
verrassing van jullie leiders Sam en Warre 
 
Zondag 20 november 10:00-14:00 
Jongens, vandaag is het weer zover, we gaan er samen met Klaasje weer 
tegenaan voor ons jaarlijkse Chirofiesta :D Kom zeker want zondagse 
eitjes en een lekker pistoleke is altijd plezant heeeeeee ;) 

 
Zondag 27 november 14:00-20:00 

Vandaag gaan we onze beentjes toch eens goed moeten 
insmeren want zonder ons crèmeke, ook ni te vergeten 

is ons kerels ego! Zonder deze stuff moeten we 
uitwijken voor kleine dingen zoals bomen :p 

Jongens, geloof mij maar als ik zeg dat vandaag 
jullie eerste echte rechtdoortocht gaat zijn ;) 

  



ASPIRANTAN	
Basta	 aspirantan,	 wa	 zittan	 al	 in	 da	 twaada	 maand	 van	 da	 jaar.	
Hiarondar	vinad	jullia	wat	ar	ta	doan	valt:	
	
2	OKTOBAR	11:30	tot	17:30	
Vandaag	gaan	wa	aan	graffititocht	doan.	Daza	is	gaorganisaard	door	
da	 gamaanta.	 Willan	 jullia	 vandaag	 vaal	 plaziar	 ta	 balavan?	 Dan	
moatan	jullia	zakar	koman.	Vargaat	jullia	aurotja	niat	voor	aan	lakkar	
viaruurtja.	Lat	ar	wal	op	dat	hat	al	om	11:30.	Tot	dan!!!	
	
5	OKTOBAR	(AH	NA	9	J)	OKTOBAR	14:00	tot	20:00	
Vandaag	 gaan	wa	 naar	 da	
stad	 waarbij	 da	 aarsta	
lattar	 mat	 aan	 A	 is.	 Wa	
gaan	aan	baatja	spalan	mat	
da	 voatan	 van	 andara	
mansan.	 Daar	 zallan	 wa	
ook	 friatjas	 atan	 (naam	
gald	 maa).	 Naam	 wal	 aan	
fiats	maa	want	wa	gaan	ar	niat	ta	voat	naar	toa.		
	

16-23	 OKTOBAR	 LAAFWAAK	 10:00-
12:00	
Basta	 ladan,	 hiar	 komt	 al	 aan	 van	 da	
hoogtapuntan	 van	 hat	 jaar.	 Hat	 is	
namalijk	 laafwaak!!!	 Ik	 kom/ban	 al	
langsgawaast	om	jullia	uitlag	ta	gavan.	
Saa	tou	thara!		

	
30	OKTOBAR	14:00-20:00	
Vandaag	 gaan	 wa	 ons	 inlanav	 waar	 hat	 voor	 da	
maasta	van	ons	is	bagonnan.	Namalijk	SPAALCLUB!!	
Vandaag	gaan	wa	achta	spaalclubbars	zijn	an	ar	volgt	
lakkar	atan	nadian!!!!		



ASPIRANTAN	
6	NOVAMBAR	/	
Jullia	 habban	 nat	 aan	 animatorattast	 gadaan.	 Dus	 latan	 wa	
jullia	rustan	van	da	animatorcursus.	Dus	slaap	zacht!		
	
13	NOVAMBAR	14:00-17:00	
Basta	aspirantan,	
Vandaag	komt	ar	aan	pakja	naar	jullie	toa.	Rarara	wia	banna	
kik?	Zakar	komal	allamaal	en	kom	verklaad!	Vargaat	jullia	
aurotja	niat	want	hat	is	aan	niauwa	maand:)	
	
20	NOVAMBAR	10:00-	14:00	(Avaluatia	van	da	dag)		
Vandaag	is	hat	Chirofaast!!!	Dit	wil	zaggan	dat	jullia	allamaal	
uitganodidg	 zijn	 om	 ta	 koman	 proavan	 van	 onza	 haarlijka	
brunch.	Aan	papiartja	voor	in	ta	schrijvan	vindan	jullia	tarug	in	
hat	boakja.	
	
27	NOVAMBAR	14:00-20:00	(Zia	vooraan	in	hat	boakja)		
Vandaag	gaan	wa	voor	da	aartsa	kaar	ons	klaarmakan	voor	aspi	
in	laiding.	Dit	is	voor	da	zondag	arop.	Wa	gaan	als	avondatan	
lakkara	smosjas	makan.	Tijd	om	jullia	craativait	bovan	ta	halan.	
Tot	dan!	

	
Dat	was	hat	voor	daza	twaa	zwara	maandan.	Saa	you	naxt!!!!		
Lova	in	tha	air	J	
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxx3x3x3x3x3x3x3x3	
	
TSARO	



LIED VAN DE MAAND OKTOBER: BIJ DE CHIRO 

Bij de Chiro 
maken we plezier voor twee 
Bij de Chiro 
leeft iedereen mee 
Bij de Chiro 
speel je met een idee! 
 
Bij de ribbels 
paarse spanning in de lucht 
En de speelclub 
is geel zonder zucht 
En de rakwi’s 
spelen groen mee 
 
 
 
 
 
 

	



LIED VAN DE MAAND NOVEMBER: EN DE KROKODIL 

En de krokodil, 
en de oerang oetan, 
de vogels in de lucht, 
en de slangen op de grond, 
de kat, de muis, de olifant, 
iedereen doet mee, 
alleen de kleine vissen, 
die zwemmen in de zee 
	



	

AALST, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | ANTWERPEN, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | BRUGGE, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 
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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



CHIROFEEST! 
 
Beste ouders  
 
Na een succesvolle eerste editie, 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 20 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. Gelieve dit 
strookje zo snel mogelijk aan leider Xander of Yari te geven. Tot dan! 
 
 
Naam Zoon:                   ______________________________________________ 

Aantal volwassenen : ___________ (€5 per volwassene) € ____________ 

Aantal kinderen: ___________ (€3 per kind) € ____________ 

Totaal:   € ____________ 

 


