




Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Spaghettislag – 16 februari  

Binnenkort is het weer zover. Onze jaarlijkse spaghettislag vindt plaats op 16 februari om 17u 
in onze lokalen. Wij nodigen jullie graag uit om heerlijk samen te tafelen en te genieten van een 
lekker en stevig bord spaghetti. Op deze gezellige avond mogen natuurlijk lekkere drankjes en 
de beste dessertjes niet ontbreken. 
 
We zouden het fantastisch vinden als je je hele familie en al je vrienden meeneemt. Stuur deze 
mail naar hen door, zet je aanwezig op ons facebookevenement, ... Laat zien dat jij de Chiro 
graag steunt. 
 
De opbrengst gaat naar ons kamp om er elk jaar opnieuw een onvergetelijke tien-daagse van te 
maken. Zeker komen dus! 
 
Inschrijven doe je op http://www.chirojochihe.be/spagslag 
 

Schaatsen - 17 februari 

17 februari trekken we naar de schaatsbaan in Wilrijk. We vertrekken ’s ochtends om 10u 

wandelen rustig richting Antarctica en eten onderweg onze boterhammen op. Na de middag 

schaatsen we erop los. Daarvoor moet je 4 euro, je identiteitskaart/SIS-kaart/ISI+kaart en je 

handschoenen meenemen. ’s Avonds vragen we aan de ouders om van de Speelclub en Ribbels 

om terug naar de Chiro te rijden. Rakkers en ouder zijn moedig genoeg om na het schaatsen 

nog terug te wandelen. Als je kan rijden, laat het dan zeker weten aan de leiding om 10u. Zo 

weten wij of er genoeg auto’s zijn. 

 

Quiz Chiro Klaasje – 2 maart 

Op 2 maart 2019 organiseert Chiro Klaasje Hemiksem haar 14e editie van hun jaarlijkse chiro-

quiz! Wil jij graag deelnemen? Dat kan zeker.  

Stel een ploegje van maximum 6 personen samen. Duid vervolgens een ploegverantwoordelijke 

aan. Daarna stuur je ons een mailtje waarin je de ploegverantwoordelijke en je ploegnaam 

vermeldt (chiroklaasje.quiz@gmail.com).  

Tenslotte schrijf je €15 over naar BE81 9731 2251 0024 of je betaalt dit de dag zelf cash. Vanaf 

19u30u zijn jullie welkom in Depot Deluxe te Hemiksem. Om 20u starten we. Rond 24u wordt 

het einde van onze quiz verwacht.  

Tot dan!  Chiro Klaasje 



Appelsienslag - 17 maart 

17 maart is het weer zover, onze jaarlijkse appelsienslag, samen met Chiro Klaasje. Omdat wij 

alleen maar superman T-shirts dragen, en geen echte supermannen zijn, zijn wij ook dit jaar 

opzoek naar auto's (en bijhorende bestuurders) die ons een dagje willen helpen.  

Wat houdt dat in? Je komt tegen 12u45 naar Chiro Klaasje, wij laden appelsienen in de auto, u 

volgt een groepje zodat wij ten allen tijden genoeg zakjes hebben. 

Denk je: "Ik wil de Chiro op deze manier wel eens helpen!" laat dan zeker iets weten aan leider 

Xander (0495 83 09 19, of spreek hem aan op de Chiro) En dan word je vanzelf een echte 

Chiroheld. 

 

Herinnering: schade aan materiaal 

In de afgelopen maanden is het al enkele keren voorgevallen dat er materiaal van een lid 

sneuvelde. Daarom willen wij graag jullie eraan herinneren dat wij geen materiële schade 

vergoeden. Dure kleren, speelgoed, GSM’s, ... neemt je zoon dus best niet mee. Ook brillen 

worden niet vergoed, het is dus een goed idee om uit te kijken naar een goedkopere speelbril 

als je die nog niet hebt.  

Wij kiezen dit niet zelf, maar zijn afhankelijk van Chirojeugd Vlaanderen, zij zorgen voor onze 

verzekering. 

 

Contactgegevens groepsleiding en VB 

Groepsleiding: 

• Ward Goossens 0496 84 40 81  wardgoossens@gmail.com 

• Xander Suetens 0495 83 09 19  suetens.xander@hotmail.be 

 

Volwassen begeleider: 

• Didel   0484 95 79 19  didel.jochihe@gmail.com 

 

Enkele belangrijke data 

• Spaghettislag: 16 februari 2019 

• SpeRib-weekend: 8 tot 10 maart 2019 

• RakTop-weekend: 8 tot 10 maart 2019 

• Ardennenweekend Toppers: 10 tot 11 mei 2019 

• Aspibivak: 8 tot 12 april 2019 

• Ketiweekend: 11 tot 14 april 2019 

• Bivak in Eindhout: 31 juli tot 9 augustus 2019 



Ribbels 
 
3 februari: Chiro van 14u tot 17u 
Onze groepsband mag dan wel sterk zijn, maar kunnen 
jullie wel als groep goed samenwerken? Vandaag doen 
we teambuilding. We gaan verschillende opdrachten 
doen die jullie tezamen moeten volbrengen. 
 
Vergeet jullie euro niet! 
 

10 februari: Chiro van 14u tot 17u 
Vorige week ondervonden we hoe goed de groepssamenwerking is, maar wat 

voor een karakter ben jij in de groep? Ben jij een 
sluwe vos, stevige beer, snelle jachtluipaard of een lief 
konijntje? Ben je het type vuur, water, aarde of lucht? 
Kom vandaag om jezelf beter te leren kennen!  

 
 

17 februari: Chiro van 10u tot 17u 
Zowel Jochihe als Klaasje begeven zich op glad ijs! We verwachten jullie vroeg 
op de chiro voor een leuke schaatsdag met de meisjes. Neem zeker en vast 
jullie EIGEN HANDSCHOENEN mee en nodige warme 
kledij. Vergeet ook niet het GELD op de dag zelf mee 
te brengen. 
 
Nodige info staat vooraan in ’t boekske. 
 

 
24 februari: Chiro van 14u tot 17u 

Vandaag zullen jullie geen leiding krijgen van jullie geliefde Raf en Joly. Niet 
getreurd want wij zijn wel nog steeds aanwezig! Maar het zullen de aspiranten  

(leden van de oudste afdeling van de chiro) zijn die 
jullie vandaag leiding geven. Jullie echte leiding gaat 
hen bijsturen waar nodig. Zie dat jullie het niet té leuk 
vinden want dan kunnen we nog wel eens héél jaloers 
worden! 
  



Ribbels 
 

3 Maart: Chiro van 14u tot 17u 
Vandaag nemen jullie het tegen elkaar op in rechtstreekse 
duels. Wie kan het langste stilzitten, wie kent de meeste 
dieren, … ? Win een duel, en je stijgt een trapje op onze 
ribbel-ladder van succes. Wie eindigt er vanboven? PS: 
Vergeet ook jullie eurootje niet. ☺   
 

 
8 tot 10 Maart: Weekend in Tisselt 
Klaar voor een mega-super-extreem-fantastisch-cool weekend? Samen met de 
Speelclub trekken we dit weekend naar het (niet zo) verre Tisselt om er te 
ravotten. Meer info vind je in het weekendboekje.  
 
 

17 Maart: Chiro van 13u tot 17u 
Vandaag halen we onze mooiste verkooppraatjes nog eens 
boven. We gaan met z’n allen appelsientjes verkopen. We 
spreken vandaag af om 13 uur, in plaats van om 14 uur, 
zodat we er extra veel kunnen verkopen. ☺  

 
 
24 Maart: Chiro van 10u tot 17u 
Vandaag zorgen we voor ons eigen middageten, we gaan met 
z’n allen koken. Breng je beste koksmuts mee, trek je schort 
aan, want we gaan allerlei lekkere dingen maken. PS: Je moet 
dus geen boterhammetjes meebrengen. ☺  
 
 

31 Maart: Chiro van 14u tot 17u 
 

 Als we op kamp allerlei leuke dingen willen doen, 
moeten we natuurlijk wel wat geld verdienen. 
Daarom gaan we vandaag paaseitjes verkopen.  
 
 

Groetjes, jullie allerleukste leidertjes 
Raf en Joly 



 
 
 
 
 
 
Het is nog steeds koud buiten dus denk eraan om je goed aan te kleden: doe altijd 
een jas aan en neem indien nodig een extra trui, handschoenen, een sjaal, … mee! 
Als ze regen voorspellen neem je ook best een regenjas mee. 
 
 
Zondag 3 februari: van 14u tot 17u 
Deze zondag is het pizzabezorgdag! We zien welk team het meeste 
pizza’s kan   bezorgen zonder verloren te rijden. Pizza Mario wilt 
natuurlijk geen koude pizza’s bezorgen aan zijn klanten! 
Een nieuwe maand is weer aangebroken, vergeet dus zeker je 
eurootje niet! 
 
 
 
 

Zondag 10 februari: van 14u tot 17u 
Vandaag zullen we rekkergeweren knutselen. Houten planken 
in stukken zagen, nagels kloppen, … Als onze rekkergeweren 
klaar zijn trekken we ten strijde tegen elkaar. Klaar om de beste 
schutter te worden? 
 

 
 
 
Zondag 17 februari: van 10u tot 17u 
Brrrr… Vandaag gaan we schaatsen! Kan jij heel de dag schaatsen 
zonder te vallen?  Laat dat vandaag maar zien! Neem zeker 
handschoenen, je kidsID/SIS-kaart/ISI+kaart, een lunchpakket en 4 
euro mee. Tot dan! 
 
 
 

 
Zondag 24 februari: van 14u tot 17u 
Oeeeeeh, aliënssss. Er zijn rare groene wezens geland in 
Hemiksem vandaag. Hun ruimteschip lijkt op een boom. Misschien 
ben je er al voorbijgelopen zonder dat je het merkte? Vandaag 
gaan we op zoek naar de Aliëns en zien we wat ze ons te zeggen 
hebben. 
 

 



Zondag 3 maart: van 14u tot 17u 
Tijd om te knutselen! De grootste knikkerbaan ter wereld is 1286,61 
meter lang. Die van ons zal nooit zo lang zijn, maar wel veel cooler. 
Denk maar al na over de coolste knikkerbanen! 
Vergeet je eurootje van de maand niet mee te meebrengen! 
 
 
 

 
Vrijdag 8 tot zondag 10 maart: 
Een van de hoogtepunten van het jaar is aangebroken! We 
gaan op weekend. Een heel weekend weg met de Chiro, dat 
kan toch niet beter? De leiders komen je nog inschrijven en je 
krijgt ook een apart boekje voor dit fantastische weekend. 
 
 

 
Zondag 17 maart: van 13u tot 17u 
Vandaag verkopen we appelsienen om centjes te verdienen voor op 
kamp. Zet allemaal jullie liefste glimlach op en wie weet verkoop jij 
wel de meeste zakjes vandaag! De Chiro start vandaag uitzonderlijk 
om 13u in plaats van 14u dus hou er rekening mee.  
 
 
 

Zondag 24 maart: van 10u tot 17u 
Weet jij hoeveel speeltuinen er zijn in Hemiksem? Wij bezoeken 
ze vandaag allemaal! Smeer dus je beentjes maar al in, want het 
wordt een stevige tocht. We stoppen natuurlijk bij elke speeltuin 
wel even hé. Vergeet geen lunchpakket! 

 
 
Zondag 31 maart: van 14u tot 17u 
Toegenomen kracht en uithoudingsvermogen, spin-reflexen en 
lenigheid, spinnenzintuigen en muurkruipen zijn de 4 dingen die 
maar één iemand bezit. Dat is Spider-Man. Vandaag het ultieme 
Spider-Man spel om de mooie maand maart af te sluiten! 
 
 
 
 
Awdr, asprce en iayr 



Rakkers 
3 februari van 14:00 tot 17:00 
geachte leden 

Vandaag wordt jullie intellect op de proef gesteld in onze über-
hoogstaande-mega-grave-super-speciale-niet-normale-

rakkersquiz! 
Bereidt je brains al maar voor en warm je spieren maar op voor de 
coolste quiz van je leven.  
Hoogstaande groeten, jullie leiding.  
 
P.S. vergeet je eurootje niet! 

 
 

10 februari van 14:00 tot 17:00 
Vandaaaaaaaag spelen we het grote wilde-westen-kolonisten 

spel. Kom te weten of je een goede cowboy bent of eerder een 
sluwe handelaar of sheriff. We ontdekken het allemaal deze 

zondag. Kom zeker verkleed.  
 

 
 

17 februari van 10:00 tot 17:00 
vandaag is het zover we gaan op tochtdag met een 
speciale eindbestemming in zicht. Neem zeker warme 
kleren meer, ook handschoenen en 4 euro.  

 
 
24 februari van 14:00 tot 17:00 

Today is the day! Onze film komt in première. Vandaag komen we te 
weten hoe groot jullie acteertalent eigenlijk is. We moeten de film wel 
eerst maken en denk als een na over leuke originele ideetjes om te 
gebruiken in onze film. Je  

mag zeker ook attributen meenemen.☺ 
 



rakkerz 
 

Zondag 3 maart 14u tot 17u. 

Vandaag gaan we tuinieren, niet zomaar tuinieren maar tuinieren voor ons 

leven! Zombies hebben de chiro aangevallen en het enigste dat ons kan redden 

zijn onze zombie-dodende planten. Haal die groene vingers al maar boven! 

PS.  Vergeet je eurootje niet! 

    

 

 

 

 

  

Zondag 10 maart van 14u tot 17u. 

Breng vandaag je step, rolsschaatsen, skatebord, … mee, waaaaant… het is dag-

op-wieltjes! Bereidt je voor op duizelingwekkende snelheden en oefen op je 

beste tricks. Vandaag testen we het allemaal, zeker komen dus! 

 

 

 

 

 

Zondag 17 maart van 10u tot 17u. 

Wie zijn de koningen in het verstoppen en wie zijn de grootste 

speurneuzen van de hele rakkersploeg? Ontdek het vandaag in 

onze grote verstop/zoektocht! 

 

 

 

Zondag 24 maart van 14u tot17u 

Brandweermannen, hoogtewerkers, rakkers, … kunnen niet zonder… LADDERS! 

Vandaag houden we een oldskool laddercompetetie, maar natuurlijk wel met de 

origineelste en coolste challenges die jullie ooit gezien hebben!   



 

 

 

 

Februari 

Zondag 3 Februari  14u – 20u 

Vandaag spelen we spelletjes met de meisjes, dus neem allemaal jullie charmes mee 

dat we een goede indruk maken en vergeet jullie eurotje van de maand niet en geld 

voor de frietjes. 

 

 

Zondag 10 Februari 14u – 17u 

Beste, 

Dit is een officiële uitnodiging om langs te komen op mijn domein op adres Lindelei 

201, 2620 Hemiksem in het Toppers lokaal. Ik verheug me op jullie komst. 

Mvg, 

Alfred Humber 

 

Zondag 17 Februari 10u – 17u 

Vandaag gaan we lekker schaatsen, Dus probeer nu al het vuurwerk uit je 

la te halen dat je nog over hebt van Nieuwjaar en probeer al je raket 

schaatsen uit. Als je niet zo creatief bent neem dan gewoon 4 euro, je 

handschoenen en je identiteitskaart mee. 

 

 

Zondag 24 Februari 14u – 17u  

Mannen trek jullie zwaarden, of maak ze nu als je ze nog niet hebt, we 

trekken er op uit om onze vijanden te verslagen, neem karton mee om 

jullie mee te verdedigen of bewapenen. 

 



 

 

 

 

Zondag 3 Maart 14u – 20u  

Het is vandaag internationale stoelen dag, dus 

gaan we vandaag alles doen met stoelen. Dus 

neem jullie grote lust voor stoelen mee en we 

maken er een geweldig feest van. Vergeet het 

eurotje van de maand niet en het geld voor het 

avond eten. 

 

Zondag 10 Maart Geen chiro 

Omdat jullie vandaag terugkomen van jullie super deluxe fijn weekend zal er vandaag geen chiro zijn, 

maar jullie zullen op dit weekend heus niet tekort komen aan chiro 

sfeer. 

 

Zondag 17 Maart 13u – 17u  

Vandaag gaan we met Klaasje appelsientjes verkopen in Hemiksem, dus 

zeg al tegen je Mama en Papa dat ze zeker al een zakje kopen zodat je zelf al wat lekkere 

appelsientjes hebt. 

 

 

Vrijdag 22 Maart 19u – 21u  

Jullie zijn allen uitgenodigd om mee te doen aan de gloed nieuwe show Topperz Got Talent. U wordt 

uitgenodigd om een actje voor te brengen met 1 of per 2. Laat onze jury 

helemaal versteld staan. Bereid je alvast voor want je tijd is beperkt. 

 

Vrijdag 29 Maart 19u – 21u 

We doen vandaag een fijne gezelschap avond, met echte gezelschapspellen. Voor de echte goede 

gezelschap mannen. Zie jullie dan!! 

Groetje van de coolste Avatar van heel nooitgedachtland, Jullie Leider Robbe 

Topperz 



Kerels 
Februari 

3 Februari : 14:00 – 20:00 

Omdat de plannen vorige maanden een beetje gewijzigd zijn gaan we vandaag naar het stad. 

Vergeet jullie eurotje voor het 4-uur niet en centjes 

voor het avondeten. En je fiets natuurlijk. 

 

10 Februari : 14:00 – 17:00 

Jullie noemen jezelf al wel eens gangsters. Dat is 

precies wat jullie vandaag mogen zijn. 

Kom verkleed als gangster want we gaan 

kattenkwaad uithalen. 

 

17 Februari : 10:00 – 17:00 

Vandaag is het schaatsen. Kijk voor meer informatie vanvoor in het boekje. 

 

24 Februari : 14:00 – 17:00 

Vandaag gaan we ons beginnen voorbereiden voor de 

geldactiviteit. Kom zeker  

Met zoveel mogelijk af want we gaan de handjes 

kunnen gebruiken. 

 

 

 

 

 



Maart 

3 Maart : 14:00 – 20:00 

Bosjesmannen leven in het bos, wist je dat? we 

trekken naar het bos vandaag. 

Neem jullie klakkebuizen mee  samen met een 

eurotje voor het 4-uur en centjes voor da 

avondchiro. 

 

10 Maart : 14:00 – 17:00 

Het zal eens tijd worden om wat centjes in de kerleskas te krijgen. 

Vandaag gaan we onze geldactiviteit doen. Zeker komen is de boodschap. 

 

17 Maart : 13:00 – 17:00 

Appelsienslag, Yeeeuy. Het is weer 

tijd om appelsientjes te verkopen.  

Meer informatie vanvoor in het 

boekje. 

 

22 Maart : 19:00 – 21:00 

Sommige van jullie hebben examens 

in deze periode . Daarom is het vanavond examenchiro. 

Om je gedachten even te verzetten gaan we rustige gezelschapspelletjes spelen.  

 

29 Maart : 19:00 – 21:00 

Houden jullie van feesten. Kom dan vanvond zeker om het coolste feestje ooit mee te maken.                                            

 

 

 

 

                                                             Xoxo Jesperwow 



Aspiranten Karaokeeeee 

Het wordt een maand (2 eigenlijk), die je normaal alleen in films ziet. 

Het wordt een maand (2 eigenlijk), die wordt bezongen in het mooiste lied.  
(maar dan letterlijk) 

~ https://www.youtube.com/watch?v=2UGZpeHCatI  

3 Februari (14u tot 20u) 

O verover, o verover 

O verover, o verover 

O verover mij. 

~ https://www.youtube.com/watch?v=v_JxhfPhFkY  
(Neem geld en al je materiaal voor aspi in leiding mee, je stelt je 

volledig uitgewerkte spel voor tijdens de avondchiro.  

Verder zet je ook de ‘jachtseizoen’ app op je gsm.) 

 

10 februari (14u tot 17u)  

Ik draai, hier rond, en rond, en rond als een leeuw in een kooi. Aan 

wanhoop ten prooi.  

~ https://www.youtube.com/watch?v=6DLU22_AUg8  
(ook voor mij was het gisteren fix it, geen reden om niet te komen he mannen!) 

16 februari (uur volgt) 

Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti. 

Wat eten wij zo graag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti.  

Wat willen wij eten als ons buikje knort?  

Wij willen spaghetti op ons bord! 
~ https://www.youtube.com/watch?v=cR6yhtEOfI8  

17 februari (10u tot 17u) 

Handen in de lucht en schudden met die billen. Handjes op die knieën en draaien in het rond. 

Handjes omhoog, handjes omlaag. Stampen met die 

voeten en spring, spring, spring. 

~ https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U  
(Geld, bammen, handschoenen niet vergeten.)  

24 februari (13u30 tot 18u) 

La la la la, ik voel mij goed vandaag. 

Vandaag is de dag, de dag van mijn leven. Vandaag is de dag, die 

ik wil beleven. Gisteren was toen, en morgen ver weg. Vandaag is 

de dag, die heerlijke dag.  

~ https://www.youtube.com/watch?v=eZIWmSV2tXU  
(Tis aspi in leiding vandaag, iedereen aanwezig!) 

https://www.youtube.com/watch?v=2UGZpeHCatI
https://www.youtube.com/watch?v=v_JxhfPhFkY
https://www.youtube.com/watch?v=6DLU22_AUg8
https://www.youtube.com/watch?v=cR6yhtEOfI8
https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U
https://www.youtube.com/watch?v=eZIWmSV2tXU


3 Maart (14u tot 17u) 

Hopsa, hopsa, hopsa hopsa hopsa 

In het bos, in het bos, in het bos, in het bos, gooien wij, gooien wij, onze 

kabouterbeentjes los. 
~ https://www.youtube.com/watch?v=bDcL0qzuyYs  

10 Maart (12u30 tot 17u) 

Bicycle, bicycle, bicycle 

I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle.  

I want to ride my bicycle, 

I want to ride my bike. 
(voor de mensen, traag van begrip, fiets meepakken aub) 

~ https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q  

17 Maart (13u tot 17u) 

Ja alle idioten, die zingen over boten. Dus waarom dan niet ikke? 

Ik ook liedjes pikken. Dus ga ik naar mijn vrienden, want ik wat 

verdienen. Verkoop ze ’n appelsientje. 

~ https://www.youtube.com/watch?v=f1kbNpLU048  

22 Maart (19u tot 21u) 

Start the war. Cause we are on the floor. It’s never seen 

before. Army of harcore. Hardcore! 

~ https://www.youtube.com/watch?v=hE3GFjFRA3Q  
(pak allemaal enkele slechte sokken mee.) 

 

29 Maart (19u tot 21u) 

The roof, the roof, the roof is on fire. 

Follow the leader leader leader, follow the leader. 
~ https://www.youtube.com/watch?v=Y8zzG4n8CpM  

 

!Opgelet! Deze maand bevat enkele onregelmatigheden in uren! Kijk het zeker goed na! 

→ Geen avondchiro, sowry vriendjes 

Bij dit boekje hoort dan ook nog een speciale dank aan Guus Meeuwis, Niels Destadsbader, 

Willy Somers, Samson en Gert, Schiffie, Margo, kabouter Plop, Queen, DJ Maarten, 

Neophyte en the soca boys voor het maken van de mooie liedjes. 

U vindt elke week het liedje in onze prachte facebookgroep, graag reageren of je wel of niet 

komt! 

Dag en bedankt, Xander 

https://www.youtube.com/watch?v=bDcL0qzuyYs
https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q
https://www.youtube.com/watch?v=f1kbNpLU048
https://www.youtube.com/watch?v=hE3GFjFRA3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y8zzG4n8CpM

