




Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Chiro tot 17u30 

Nu het terug langer licht blijft en de zon wat meer schijnt, kunnen we weer doorspelen tot 17u30. 

Een halfuurtje langer dan in de winter dus! De hogere temperaturen betekenen ook dat je nu 

zeker in je Chiroshort en t-shirt kan komen. De koude is geen geldig excuus meer (en eigenlijk 

nooit een geldig excuus geweest) om een lange broek aan te doen. Hopelijk zien we jou op 

zondag in je uniform verschijnen! 

 

Familiewandeltocht – 28 april 

Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar organiseren we ook dit jaar op 28 april opnieuw 

een keitoffe familiewandeltocht. Nog niet bekend met dit fenomeen? We leggen het graag even 

uit: 

  

Doorheen het Chirojaar gaan de leden af en toe ook eens op tochtdag. We breken dan even uit 

de muren van onze Chirolokalen en gaan op stap. De ene afdeling gaat op ontdekking naar de 

leukste speeltuinen en bossen in de buurt, de ander neemt de veerboot naar Bazel en de 

oudsten springen wel eens op hun fiets om Antwerpen onveilig te maken. Spannender kan het 

haast niet. Of toch wel? Want tijdens de familiewandeltocht mag iedereen mee op onze 

fantastisch leuke tochten! Ouders, grootouders, tantes, oud-leiding, vriendjes, buurmannen, 

hondjes enzovoort worden uitgenodigd om mee te komen stappen. Na de wandeling kan 

iedereen nog genieten van een lekkere cola, frisse pint en een vette hamburger op onze Chiro! 

En dat allemaal hopelijk onder een goed lentezonnetje… 

  

Voor ingeschreven leden van Chiro Jochihe is de familiewandeltocht uiteraard gratis. Voor 

ouders, oud-leiding en andere sympathisanten ouder dan 12 jaar die komen meelopen kost de 

inschrijving 4 EURO. Hier zit tevens ook een drankje en koekje mee inbegrepen voor onderweg. 

Een schoofzakje voor het middageten voorzie je wel zelf! 

  

Bij de inschrijving kan je kiezen tussen 3 wandelingen: de minitocht door Hemiksem, de 

Poldertocht in Bazel en de uitslooftocht. Meer info vind je op de achterkant. 

  

  



WAT? Tochtdag voor IEDEREEN die eens benieuwd is hoe zo’n tochtdag er uitziet. 

HOE? Inschrijven doe je via www.chirojochihe.be/wandel voor 21 april 

KOST DAT IETS? 4 euro (per persoon / Chiroleden en kinderen -12 gratis) 

WANNEER? Op 28 april. Alle tochten vertrekken om 10u. 

WAAR? Alle tochten vertrekken op CHIRO JOCHIHE (Lindelei 201, Hemiksem) 

AANKOMST? 17 à 18 uur 

VRAGEN? Die stel je maar aan de leiding op zondag of via een mailtje naar de leiding. 

NOG IETS BELANGRIJKS? Vergeet geen deftig schoeisel en een schoofzakje voor de middag! 

  

Minitocht door Hemiksem – 6 kilometer 

Wie graag een kleine wandeling mee doet en Hemiksem op een toffe manier eens wilt verkennen, 
kan met de Ribbels en de Speelclub meewandelen in deze tocht. We passeren een aantal parken 
in Hemiksem, wandelen naast de Schelde en bezien onze mooie abdij nog eens van dichtbij. 

Poldertocht in Bazel – 12 kilometer 

Het mooiste stukje natuur in de buurt ligt net aan de andere kant van onze Schelde. Daar vind 

je de Polders van Bazel en Kruibeke. In deze tocht ontdek je er samen met de Rakkers en de 

Toppers alle hoeken van! 

 

Uitslooftocht – 20 kilometer 

Heb jij de dikste kuiten van ze allemaal? Dan zal deze tocht wel iets voor jou zijn. Ook wij steken 

het water een paar keer over met de veerboot en belanden zo onder andere in de Hobokense 

Polders. Een wandeling voor Kerels, Aspiranten en alle echte stappers die mee willen doen! 

 

Naar zee met Jochihe – 19 mei 

Met de trein naar Oostende, tsjoeke tsjoeke tuut, ... We gaan weer naar zee samen met Chiro 

Klaasje. We verzamelen 's ochtends vroeg om 9u00 aan het station van Hemiksem. Daar nemen 

we de trein richting Oostende. Vergeet zeker geen strandgerief (zwembroek, handdoek, schopje, 

...). 's Avonds komen we terug aan om 17u50 in het station van Berchem. We zoeken daarom 

ook graag enkele ouders die ons van Berchem naar Hemiksem kunnen brengen met de auto. 

Laat ons 's ochtends even weten of je kan rijden, zo hebben wij wat overzicht hoe we de auto's 

moeten verdelen. 

  



 

Bivakinfomoment – 26 mei 

Zoals je misschien al gezien hebt aan de bivakfoto's op de voorkant van dit boekje, komt ons 

formidastisch bivak er weer aan. Daarom organiseren we zondag 26 mei om 17u30 een klein 

infomoment over ons bivak. We geven kort wat uitleg en tonen enkele foto's van vorig jaar. Er is 

ook al een mogelijkheid om in te schrijven. Perfect dus voor als jouw zoon de eerste keer mee 

wil op bivak, je nog enkele vraagjes hebt of om je zoon gewoon zo snel mogelijk in te schrijven 

voor ons fantastisch tiendaagse. Zeker komen dus! 

 

Kookies gezocht! 

Om jullie (zonen) eten te kunnen geven op dat formidastisch bivak zijn we nog op zoek naar 

ouders (of dergelijke) die de kookploeg kunnen versterken op kamp.  

 

Wat is je takenpakket? 

• Je stelt samen met de reeds ervaren kookies een menu op. 

• Je maakt al dit lekkere eten klaar voor ons in een uitgeruste keuken. 

• Af en toe laat je je volwassen mening eens weten aan al die jonge leiding. 

• ... 

 

Wat krijg je daar dan voor terug, want voor niets gaat de zon op? 

• 10 gezellige dagen in een leuke en enthousiaste groep 

• Een hele hoop dankbaarheid van de leden én leiding 

• 10 dagen all-in eten en verblijf (een tent en slaapmateriaal voorzie je best wel zelf, 

hotelkamers hebben we niet op overschot op onze kampplaats) 

 

Zie jij dit zitten? Laat dan zeker iets weten aan bivakleider Raf (0491 89 34 35). Voor meer details 

kan je ook bij hem terecht. 

 

De Ster – 30 juni 

Om van de laatste Chirozondag van het jaar een topper te maken, trekken we naar De Ster in 

Sint-Niklaas. Daar kunnen we voetballen op het gras, zwemmen in de vijver, zandkastelen 

bouwen, spelen in de speeltuin en zoveel meer. We verzamelen om 9u00 op Chiro Jochihe. 

Daar vertrekt de +12 met de fiets naar Sint-Niklaas en voeren enkele lieve ouders de -12 leden 

met de auto naar De Ster. We vragen dan ook om de -12 terug op te halen om 17u30 in De Ster. 

De +12 komt ook met de fiets naar huis en zal rond 18u terug op de Chiro zijn. Een mooie 

afsluiter van het  schooljaar en het mooi begin van de zomervakantie! Vergeet zeker geen 

zwemgerief! 

 



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 

• Aspibivak: 8 tot 12 april 2019 

• Ketiweekend: 11 tot 14 april 2019 

• Familiewandeltocht: 28 april  2019 

• Ardennenweekend Toppers: 10 tot 11 mei 2019 

• Bivakinfomoment: 26 mei om 17u30 

• Bivak in Eindhout: 31 juli tot 9 augustus 2019 



Ribbels 
 
 
7 april: Chiro van 14u tot 17u30 
‘ Kunnen we terug dat ene spel spelen met die kaarten? ’. ‘ Ik wil nog eens dat spel spelen 
met twee kampen en dat je zo een rol krijgt op je kaart.’    
                                     ‘IK WIL LEVENDE STRATEGO SPELEN!!! ‘ 
We trekken terug het bos in om jullie favoriete en meest gevraagde spel te spelen. 
                                           We appreciëren jullie eurootjes! 

 
14 april: geen chiro 

 
 
 

 
21 april: Chiro van 14u tot 17u30 
Raf en Joly zijn met heel de leiding van Chiro Hemiksem in een tornado beland en alles is 
door elkaar gewisseld. De leiders en leidsters staan niet meer bij hun juiste afdeling en 
misschien zelfs niet eens bij de juiste Chiro! Het zal een mysterie zijn wie jullie vandaag 
leiding geeft. 
 
 

 
 

28 april: Chiro van 10u tot 17u30 
De Ribbels en de Speelclub wandelen vandaag samen de minitocht door Hemiksem tijdens 
onze familiewandeltocht. Zaag en zeur maar goed bij je ouders, vrienden, grootouders, … 
want iedereen die wilt mag mee komen stappen! Meer info en hoe je je kan inschrijven 
vind je vooraan in het boekje. Stapschoenen aan en tot dan! VERGEET GEEN SCHOOFZAKJE! 
  
 
 

 
 
 
 

 



Ribbels 
 
5 mei: Chiro van 14u tot 17u30 
Kijk wie we daar hebben! We krijgen bezoek van de allertofste mensen ter wereld. Wellicht 
zullen hun gezichten jullie wel al bekend zijn.  
Het belooft kei plezant te worden!  

 
 
Kleine tip: geef ons een kleine tip (1 euro) 
 
 

 
12 mei: Chiro van 14u tot 17u30 

We kregen nieuws van de aspiranten dat ze jullie terug leiding wouden 
geven. Jullie geliefde Raf en Joly hebben een wedstrijdje met hen gedaan 
om te beslissen wie vandaag met jullie gaat spelen. Kom om te weten wie er 
heeft gewonnen! 
 

 

Zondag 19 Mei 2019: Chiro van 9u tot 17u50 
 
Strandhanddoek? Check 
Schopje? Check 
Boterhammetjes? Check 

Drinkenbus? Check 
Zwembroek? Check 
De rest van de info vanvoor in het boekje? Check 
 
 

 
Zondag 26 Mei 2019: Chiro van 14u tot 17u30 

 
Van Afrika, tot in Amerika. Van in de Himalaya tot in de woestijn. Pak 

allemaal jullie koffer maar in, want wij zijn klaar om met jullie op 
wereldreis te vertrekken. We treden in de voetstappen van bekende 

ontdekkingsreizigers als Columbus, Cooke, … Kom allemaal verkleed als 
echte avonturier en dan varen we samen met jullie de 7 wereldzeeën 

over. Na de chiro is er nog een momentje over het kamp, kijk vooraan in 
het boekje voor meer info daarover. 

 
 



Ribbels 
 

Zondag 2 Juni 2019: Chiro van 14u tot 17u30 
Wat we vandaag nodig hebben zijn heel veel wieltjes en heel 
veel vriendjes. Heb je vriendjes die altijd al eens naar de Chiro 
wilden komen maar nog nooit durfden? Vandaag gaan we met 
zijn allen spelen. Breng ook zeker een step,  
fiets, rollerblades, skateboard, … mee, want het is DAG OP 
WIELTJEEEEEEEEES. 
Vergeet ook jullie allerlaatste eurootje van de maand niet ☺  
 

Zondag 9 Juni 2019: Chiro van 14u tot 17u30 
Opstaan, ontbijten, spel, middageten, spel, avond eten, 
spel, slapen. Opstaan, ontbijten, spel, middageten, spel, 

avond eten, spel, slapen. Doe dat maal 10 en dan heb je de 
succesformule van ons Bivak. Vandaag bereiden we ons 

hierop voor, en doen we zoals een dag op kamp. 
 
  

Zondag 16 Juni 2019: Chiro van 10u tot 17u30  
Onze aller-, aller-, aller- laaste tochtdag met de ribbels. 
Ooooooooooh. Vandaag gaan we, om nog eens gek te doen, iets 
doen met een boot, een stad,  
foto’s, een zoektocht, en nog veel meer. Weet jij nog niet wat we 
gaan doen, kom het dan zeker ontdekken, weet je het al, ook zeker 
komen dan.  
Vergeet zeker geen boterhammetjes en drinken. 
 

Zondag 23 Juni 2019: Geen Chiro   
Heel veel van jullie hebben gisteren het beste van zichzelf gegeven op de zomerfeesten, 

waarvoor proficiat. Vandaag doen we geen Chiro, zodat jullie mee met/tegen ons kunnen 
komen Kubb-en. 

 
Zondag 30 Juni 2019: Chiro van 9u tot 17u30 
Hiep hiep hoera, het schooljaar is gedaan. Oooooooh, dat betekent dat het Chirojaar ook 
gedaan is. Vandaag gaan we met z’n allen nog een laatste keer op 

stap. We trekken met heel de Chiro naar De Ster om daar met iedereen te spelen, ravotten, 
zwemmen. Vergeet geen handdoek, zwembroek, boterhammetjes. 

 
TOT OP KAMP 

Raf & Joly 



 

 

 
 
 
Zondag 7 april: van 14u00 tot 17u30 
 
Nieuwe maand, nieuw spel! Pijl en boog tegen geweer, bizon tegen paard, strijdbijl tegen 
lasso, … Ik denk dat jullie al doorhebben waar het spel van deze zondag over zal gaan. Leef je 
dus maar volledig uit als het aankomt op jullie verkleedkleren! De best verklede 
indiaan/cowboy zou wel eens een groot voordeel kunnen hebben in dit Wilde Westen-spel. 
Zeker komen is de boodschap en vergeet zeker jullie eurootje niet! 
 
 
Zondag 14 april: GEEN CHIRO 
Hopelijk zijn jullie allemaal aan het genieten van een deugddoende paasvakantie! Pasen is 
een tijd van vreugde dus maak zoveel mogelijk plezier met je vrienden en familie. Je mag 
natuurlijk wel een beetje droevig zijn omdat het vandaag geen Chiro is maaaarrrrr, wees niet 
te lang getreurd, volgende week zijn we er al terug met een knaller van een zondag, namelijk 
paaszondag! Tot dan! 
 
 
 
Zondag 21 april: van 14u00 tot 17u30 
De paashaas, de paasklokken, paaskonijn, … Het maakt 
niet uit wat voor naam je eraan geeft, het belangrijkste is 
dat ze paaseieren en natuurlijk ook vrolijkheid brengen. 
Het is natuurlijk ook de dag dat Jezus herrezen is uit de 
dood. Als je wilt weten wat er nog allemaal op deze 
bijzondere dag plaatsvindt, dan zal je het maar zelf 
moeten komen uitzoeken vandaag!  
 
 
 
 
 
Zondag 28 april: WANDELTOCHT 
De Ribbels en de Speelclub wandelen vandaag 
samen de minitocht door Hemiksem tijdens onze 
familiewandeltocht. Zaag en zeur maar goed bij je 
ouders, vrienden, grootouders, … want iedereen 
die wilt mag mee komen stappen! Meer info en 
hoe je je kan inschrijven vind je vooraan in het 
boekje. Stapschoenen aan en tot dan! VERGEET 
GEEN SCHOOFZAKJE! 

 
 
 
 

Kijk op de tweede 
pagina van de 
Speelclub linksboven 



 

 

 
 
 
 
 
5 mei 2019 – van 14u tot 17u30 
POKEMON! Gotta catch ‘em all!!!! 
Vandaag trekken we er op uit en gaan we op jacht naar echte pokemons! Weet jij waar we 
er kunnen vinden in Hemiksem? We zullen alvast goed moeten zoeken in onze bossen. Pak 
je pokedex maar al mee! Vergeet ook je eurootje van de maand niet! 
 
 

12 mei 2019 – van 14u tot 17u30 
Willen jullie net zoals leider Ward ook een groot genie 
worden? Dan is het vandaag jullie dag, want vandaag 
draait alles rond de wetenschap. We gaan vanalle 
ultra-coole proefjes doen en zo veel mogelijk dingen 

ontdekken. De leiding zou het alvast hééééél fijn vinden 
als jullie allemaal een coole labojas of iets wat er op lijkt zouden 
aantrekken, zodat jullie op echte wetenschappers lijken! 

 
19 mei 2019 – van 9u tot 17u50 – ZEE – KIJK VOORAAN IN 
HET BOEKJE VOOR MEER INFO 
Vandaag springen we met heel Chiro Jochihe én met Chiro 
Klaasje de trein op, want we gaan naar de Zee! Hopelijk is het 
al warm genoeg om te kunnen zwemmen en lekkere ijsjes te 
eten. Kijk zeker ook nog eens vooraan in het boekje, want 
jullie moeten zeker vanalles meepakken! Zwembroekjes, 
handoekjes, schopjes, schoofzakjes, … Alle info vind je 
vooraan!  
 

 
 

26 mei 2019 – van 14u tot 17u30 
Awoooeeeeeeee!!! Hoor ik daar een ….. weerwolf? Van 
die griezelige monsters die ’s nachts veranderen en 
op zoek gaan naar slachtoffers? We moeten zeker 

uitkijken, want vandaag zitten er een aantal van die 
weerwolven onder onze speelclubbers. Sommige leden 
zullen vandaag rondlopen met een geheime identiteit, maar 
weet jij al wie? Wie weet word jij vandaag wel zo’n 
gevaarlijke weerwolf! Kom het vandaag allemaal ontdekken. 
 

 
 
 
 

Kijk tussen de benen 
van de weerwolf 



 

 

 
 
 
 
Zondag 2 juni: van 14u tot 17u30 
Problemen in Smurfenland! Gargamel en Azraël hebben Smurfin 
gesmurfd. Ze vragen 1000 Smurfenbessen om haar terug vrij te  
laten. De Smurfen hebben ons een brief gesmurfd om onze hulp te 
vragen. We weten dus wat ons te doen staat vandaag!  
Vergeet geen eurootje, want anders komt Gargamel ook jou 
ontvoeren! 

 

 

Zondag 9 juni: van 14u tot 17u30 
"Pinewood derby car" kan je al eens Googelen voor je vandaag 
naar de Chiro komt, want dat is wat wij vandaag gaan maken. 
Na het knutselen testen we wie de snelste en de mooiste auto 
heeft gemaakt in allerhande verschillende game modes. Kom 
dus zeker en bewijs dat jij de snelste auto kan maken! 
 

 

Zondag 16 juni: van 14u tot 17u30 
Er is een speelclubleider in de gevangenis gestoken omdat hij te 
veel plezier maakte op zondag. Kunne jullie helpen met de 
ontsnapping? De gevangenis heeft enkele zwakke plekken die we 
kunnen gebruiken om hem eruit te krijgen. Aan jullie om die te 
vinden en de ontsnapping tot een goed einde te brengen! 
 

 

Zondag 23 juni: geen Chiro 
Het zijn weer zomerfeesten op de Zonnekesschool. Er is dus geen 
plaats om te spelen met de Chiro dat weekend. Je kan wel altijd een 
kijkje komen natuurlijk, misschien spot je ergens wel wat Chiroleiders 
of -vriendjes! 
 

 

Zondag 30 juni: van 9u tot 17u30 
De laatste zondag is aangebroken. Naar jaarlijkse traditie gaan we 
weer naar De Ster in Sint-Niklaas. Meer informatie vind je vooraan in 
het boekje! 
 
 
 
Jullie lieve leidertjes: Yari, Casper en Ward! 



Rakkers 
Zondag 7 april van 14:00 tot 17:30 

Vandaag mag je je beste radar skills boven halen want je zult ze nodig 
hebben en vergeet zeker ook je beste tactieken 
niet om te winnen. Want we spelen vandaag 
levende zeeslag. 
ps. Neem zeker kleren mee die vuil mogen worden 
en vergeet ook je 1 euro niet.  

 
 

Zondag 14 april geen chiro 

Helaas pindakaas vandaag is het geen chiro. 
 
 

Zondag 21 april van 14:00 tot 17:30 

Ella olla  vandaag is het al de voorlaatste zondag van de 
maand. 
 

Maar niet de minste we spelen vandaag een klein spel in 
het groot. Benieuwd? Zeker komen dan ;)  

 
 
 

Zondag 28 april  

De Rakkers en Toppers wandelen vandaag samen de Poldertocht 
tijdens onze familiewandeltocht. Zaag en zeur maar goed bij je 
ouders, vrienden, grootouders, … want iedereen die wilt mag mee 
komen stappen! Meer info en hoe je je kan inschrijven vind je vooraan 
in het boekje. Stapschoenen aan en tot dan! VERGEET GEEN 
SCHOOFZAKJE! 
  



Rakkerz 
 

Maand mei 

Zondag 5 mei van 14u tot 17u30 

Vandaag maken we de allergrootste knikkerbaan die 
ooit al heeft bestaan! Neem zeker allemaal wat 
keukenrollen, stukjes pvc buis,… mee om onze baan 
mee te maken. Laat je fantasie de vrije loop dan wordt 
het zeker een bangelijk parcours! PS: vergeet je 
eurootje niet. 
 

 

 

 

Zondag 12 mei van 14u tot 17u30 

Omdat we vorige maand weekend gehad 
hebben konden we onze dag op wieltjes niet 

doen. Maar wees niet getreurd, dan doen we die 
gewoonweg  vandaag! Kom dus zeker allemaal 

op/ met iets dat wieltjes heeft en haal de 
waaghals in jezelf naar boven! 

 

 

 

 

Zondag 19 mei van 9u tot 

17u50 

met de trein naar Oostende tjoeke-
tjoeke-tuut… Het is weer zover de 
tochtdag van het jaar! Vandaag gaan we naar de zee. Wat neem ik mee? Een 
handdoek, zonnecrème, een zwembroek en een lunchpakket en voldoende 
drinken. Schupjes meennemen kan ook altijd van paskomen! 

 
Zondag 26 mei van 14u tot 17u30 

Kruip deze zondag in de huid van je favoriete middeleeuwse held of 
ridder. Bereid je voor om het op te nemen tegen je tegenstanders in 
een één-tegen-alle middeleeuws toernooi! Kom ook gerust verkleed. 
  



Rakkers 
Juni 

2 juni van 14:00 tot 17:30 
Vandaag gaan we nog eens langverwachte pleinspelen 
doen. Neem je sportiefste benen mee om te weten wie de beste 
sporter is van ons allen. 
Ps: vergeet je eurootje niet!!! 
 

 
 

9 juni van 14:00 tot 17:30 
Vandaag trekken we nog eens naar 

het bos. Trek je beste boskleren 
aan en zet je beste schutters oog op 

om te winnen in de verschillende 
game modes. 

 
 

 
16 juni van 14:00 tot 17:30 
Vandaag is de laatste officiËle tochtdag neem je beste 
hersentjes mee om de weg te zoeken naar de bijzondere 
plaats.  Voor veel spel en plezierrrr 
Zeker komen dus . 
 

23 juni  
 

Vandaag zijn het zomerfeesten en geen chiro dus 
oooh spijtiggggggg 

 
 
 
30 juni  
Vandaag is het een recreatieve dag. voor meer informatie 
kijk je best Vooraan in het boekjeeeeee 
Ps. Vergeet zeker geen zwembroek en handdoek. 



 

 

 

 

April 

Zondag 7 april: 14u – 20u 

Aaaaaaaaaaaaaaaaantwerpeee is een grote stee. 

100 kiloooomeeeter verwijderd van de zee  het valt er echt wel 

mee. 

Pak auwe velo mee, centen vur fritjes en auwe n’euro van de 

meund. 

 

Zondag 14 April: geen Chiro 

Het doet pijn aan men hartje dit te zien 

Maar vandaag zal er gene Chiro zien. 

Pak volgende week uw uniform al maar boven  

Want dan klimmen we van Brussel naar Hoven 

 

Zondag 21 April: 10u – 17u30 

Kom deze zondag langs om te zien hoe slim je bent en om te 

zien of je kan ontsnappen uit deze puzzel. Geen zorgen het is 

niet zo als Saw.  

 

Zondag 28 April: 10u – 17u30 

De Rakkers en Toppers wandelen vandaag samen de Poldertocht tijdens onze familiewandeltocht. 

Zaag en zeur maar goed bij je ouders, vrienden, grootouders, … want iedereen die wilt mag mee 

komen stappen! Meer info en hoe je je kan inschrijven vind je vooraan in het boekje. Stapschoenen 

aan en tot dan! VERGEET GEEN SCHOOFZAKJE! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 

Zondag 5 mei: 14u – 20u  

Vandaag is de dag dat we eens eindelijk wat geld in onze zakjes gaan 

steken, dus neem jullie beste verkoop skills al boven en let’s goooooo! 

Neem geld mee voor eten en het eurootje van de maand. 

 

 

Zondag 12 mei: Geen Chiro 

Omdat jullie vandaag terug komen van jullie super deluxe fijn ardennen weekend zal er vandaag geen 

Chiro zijn, maar jullie zullen op dit weekend heus niet tekort komen aan Chiro sfeer en avontuur. 

Verdere informatie volgt nog 

 

Zondag 19 mei: 9u – 17u50  

We gaan naar zee, naar zee en iedereen mag mee 

Voor meer informatie kijk vooraan in het boekje! 

 

Zondag 26 mei: 14u- 17u30  

Ooit afgevraagd wat er zich aan het einde van Den Donck zich 

bevind? Ik ook!!! 

Dus dat zullen we vandaag ontdekken dus neem je zwemkledij 

en reserve kledij maar mee!!! 



 

 

 

 

 

 

Juni 

Zondag 2 juni: 14-20u 

Voor de laatste Chiro zondag en avond Chiro van het jaar gaan we iets heel speciaals doen, neem 

zeker geld mee, het eurotje van de maand en je fiets, ik zal voor de rest zorgen.  

Vrijdag 7 juni: 19u- 21u 

Er is een drugsbende gelokaliseerd in Hemiksem, en de politie zit er 

al achter. Maar in de plaats dat we de politie weer gaan helpen 

zullen we die drugs mannen ne keer helpen. Doe jullie beste Maffia 

kleren aan en kom maar af. 

Vrijdag 14 juni: 19u-21u 

Wie ooooh Wie?? Wie heeft dit toch gedaan???? 

Wie zou zoiets durven doen, Zoiets verschrikkelijk????? 

Wie oooh wie?? Heeft Smurfin verkracht?????? 

Zondag 23 juni: geen Chiro 

Door de zomerfeesten van het school zal er vandaag geen Chiro zijn, maar wees er zeker volgende 

week. 

 

Zondag 30 juni: 9u- 18u 

Vandaag gaan we volgens traditie naar de Ster!!! Verdere info bevindt zich van voor 

in het boekje. 

 

 

Met lieve groetjes van de grootste plopsmurf van de vlinder vallei, Jullie leider Robinski 



Kerels 
 

April 

7 april : 14u – 20u  

Ding Dong! “Hallo wij zijn de kerels van Chiro Jochihe en wij verkopen Wc-papier voor 1 euro per rol.” 
Jaja vandaag gaan we eindelijk onze geldactiviteit doen zodat 
we veel grave dingen kunnen doen op kamp. Vergeet jullie 
euro voor het vier-uur  niet en de centjes voor de frietjes. 

 

 

14 april : Geen Chiro 

Jammer maar helaas is het vandaag geen Chiro. Geniet maar 
lekker van de vakantie 
 of rust maar uit na een bangelijk ketiweekend 

 

 

21 april: 14u – 17u30 

We doen vandaag iets dat al een lange tijd niet meer hebben gedaan op deze chiro. Wat het is zul je zelf 

moeten komen bekijken. 

 

28 April : Familiewandeling 

De Kerels en Aspi’s paraderen vandaag in de uitslooftocht 

tijdens onze familiewandeltocht. Zaag en zeur maar goed bij je 

ouders, vrienden, grootouders, … want iedereen die wilt mag 

mee komen stappen! Meer info en hoe je je kan inschrijven 

vind je vooraan in het boekje. Stapschoenen aan en tot dan! 

VERGEET GEEN SCHOOFZAKJE! 

 

  



Mei 

5 mei: 14u – 20u 

Neem jullie fiets vandaag mee want, het is tijd om eens te bonden met andere chiro’s .Vergeet geen 
centjes voor het avondeten en een eurotje voor het vier-uur  

 

12 mei:  14u -17u30 

Fortnite…. Prank we gaan wel een spel 
spelen aan een fort vandaag. Kom verkleed 
maar je mag kiezen wat.  Diegene met het 
mooiste kostuum krijgt een dubbel 4uur. 

 

 

19 mei : Zee 

Joepi , het is weer tijd om naar de zee te 
gaan. Neem jullie zwembroek, zonnebril, 
zonnecrème, … mee . 
Meer informatie vanvoor in het boekje 

 

 

 

 

26 mei:  14u - 17u30 

Hmmm lekker vettig. Hoe vuiler hoe beter. 

Eieren, Bloem, Verf, Mayonaise  zijn de ingredienten voor vandaag. 

Juni 

2 juni:  14u – 20u 

We zingen hoempa hoempa hoempa Mecheleeee. Pakt olle vlo mee en laat die centen thuis. Vandaag 
zorgen we voor ons eigen eten 



 

7 juni: 19u – 21u 

“Leider ik ben moe van het studeren”. Today its 
gonna be the day that were gonna make a wellness 
next to you. Pak een handoekske mee. 

 

14 juni: 19u – 21u 

https://www.youtube.com/watch?v=yEcUlJO-pZ4 

 

23 juni : Zomerfeesten 

Dit weekend is het zomerfeesten van de zonnekesschool. Daarom is het vandaag geen Chiro 
Jullie zijn welkom om mee te komen kubben met ons. 

 

30 Juni : recreatieve dag. 

Om afscheid te nemen van de Chirozondagen gaan we naar de Ster in Sint-Niklaas. Zwembroek aan en 

zonnebril op uw neus! Informatie vanvoor in het boekje. 

 

                                                                                      Jesper van de buurt 



ASPIRANTEN 

 

Het laatste boekske van dit jaar. Misschien geloof je mij niet, maar het is echt waar! 

Voor vele onder jullie zal het laatste zijn. Volgend jaar maken jullie ze zelf, dat is ook best fijn. 

Komende drie maanden wil ik jullie wat extra inspiratie geven. Jullie weten niet wat jullie nu gaan 

beleven. 

Hopelijk kunnen jullie tegen een druk boekje, anders mag je al beginnen huilen in een hoekje. 

7 April 14u tot 17u30 
Er was eens, in een land hier niet zo ver vandaan, een slaaf. Iedereen noemde hem 
Slaspi. De Slaspi deed niet zo veel. Wat hij vooral deed was volgen en anderen zo 
goed mogelijk proberen te helpen. 
Vandaag leven we ons in, in de wereld van 
de Slaspi. Wat dat gaat geven? Geen 
idee! 
 

14 April GEEN CHIRO 

Paaseieren. Familie. Geen tijd. Geen Chiro  

 

 

21 April 10u tot 17u30 

!nedrow rekez teh laz keinu tnaw ,neehraad nellA .nekjikeb et snee 

mo draaw etieom ed si raam ,nelerefat edmeerv tfeeg teH .gnidiel 

tem neod koo tad ej nuk ,nelessiw tnuk nenniz ne nedroow ej slaoZ 

 

28 April (Zie vooraan) 

Nog leuker. (info vooraan) Zo leuk. En 

misschien zelfs iets eten. Tot zondag. En 

nadien kun je nog iets drinken. Niet te 

begrijpen. Samen wandelen. Leukste! En er 

wandelen vreemde mensen bij. 
 



5 Mei 14u tot 20u 

Mee: lunchpakket en fiets 

12 Mei 13u30 tot 18u 

Vandaag mogen jullie laten zien wat jullie kunnen. 

Jullie mogen mij dan ook een beetje rust gunnen. 

Van snoepjes ga je niet verdunnen. 

De 4-uurtjes zijn niet van jullie, het zijn de hunnen. 
 

 

 

 

19 Mei 10u tot 17u30 

Ef aff! Zft, apnfscpeezt bbo ef 

gjfofo tipxfo. Wfshffu hffo fufo, 

apoofcsboepmjf fo tqffeplf.  

Mee: Zwemgerief en lunchpakket. 

 

26 Mei 14u tot 17u30 

Het bos! Een plaats van bloemetjes, plantjes, bijtjes, hondenstronten. Dat is de plaats waar vandaag 

te voet naartoe gaan. Dit betekent dat we naar wandelen. We spelen daar dan een spel. Dat  is een 

georganiseerd iets tegen elkaar. Hoe dit exact werkt leg ik dan wel uit! 



2 Juni 14u tot 20u 

MEE: BBQ-vlees, ev. zwemgerief 

7 juni 19u tot 21u 

 

14 juni 19u tot 21u   

23 juni GEEN CHIRO 

Zomerfeesten. Altijd welkom. Koer bezet. Geen Chiro 

 

30 juni 10u tot 17u30 

Een ster, die jou nooit meer verlaat. 

Die altijd voor je straalt.  

Die geef ik dan jouw naam. 

Een ster, ze is speciaal voor jou 

Om te tonen dat ik van je hou 

Zodat je mij nooit meer vergeet 

~Stan  

 

 

 

The end 

Ale, het moet eigenlijk nog maar beginnen. 

Bijna kamp.  

                    Slaap op voorhand genoeg uit, want daar zal geen tijd voor zijn. 

Meer info Soon! 

Kusjes Xander 😊 


