
 

‘t Boekske 

December - Januari 





Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Krakmoment – 24 december  

Elk jaar met Kerstavond staan wij, met Chiro Jochihe, even stil bij hoe dankbaar wij mogen zijn 

voor alles. Daarom doen wij graag ook iets voor het goede doel. Tijdens de middernachtmis 

brengen we in de kerk een tekst. Erna staan wij klaar met warme chocomelk en ghlüwein. 

Hiervoor kunnen jullie een vrije bijdrage in ons spaarpotje steken, die rechtstreeks naar het 

goede doel welzijnszorg gaat. Tot dan! 

 

Zwemmen – 19 januari  

Zondag 19 januari trekken we samen Chiro Klaasje naar het zwembad. We spreken hiervoor af 

op Chiro Jochihe om 13u. Neem zeker een handdoek, aansluitende zwemshort boven de 

knie en 2 euro mee. Zo kan iedereen mee spetteren in het water! 

 

Chirokleren  

We hebben van vele ouders de vraag gekregen wanneer de truien en T-shirten er weer zijn. Ze 

zijn besteld, maar zullen er pas zijn eind maart. Ze zijn dan pas terug op voorraad bij de 

leverancier. Vanaf ze er weer zijn zal je het zeker van ons horen! 

 

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 

Groepsleiding: 

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

• Raf Overvelde  0491 89 34 35  rafovervelde@gmail.com 

 

Volwassen begeleider: 

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



De letter a 

Een raadsel 

Zijn paard heet vrijdag. 

 

 

Enkele belangrijke data 

• Bivak in Dworp: 21 juli tot 30 juli 2020 

• RakTop-weekend: 31 januari tot 2 februari 2020 

• Spaghettislag: 15 februari 2020 

• SpeRib-weekend: 27 tot 29 maart 2020 

• Feestweekend 70 jaar: 2 en 3 mei 2020 

• Ketiweekend: 9 tot 12 april 2020 

 

 

Raadseltjes 

Het is wel in een jaar maar niet in een eeuw. Steeds in een maand maar nooit in de week. Wel 

in een dag maar niet in een uur. Wat is dat? 

 

Ik ben wat ik ben maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet meer. 

 

Een man komt een dorp binnen op vrijdag, hij gaat naar een herberg, eet daar zijn avondmaaltijd, 

en gaat slapen. 's Ochtends eet hij zijn ontbijt op, en pakt zijn spullen. Daarna vertrekt hij weer 

op vrijdag. Hoe kan dit? 

 

 



RIBBELS 
ZONDAG 1 DECEMBER: 14u tot 17u 
Vandaag krijgen we heel speciaal bezoek van iemand die 
helemaal van Spanje is gekomen. Op deze dag zullen de 
leiders te weten komen  of jullie altijd zo braaf zijn als op de 
Chiro. Spanneeeeend! 

 

ZONDAG 8 DECEMBER: 14u tot 17u 
Links, rechts, links, rechts, .... We trekken op militaire training! 
Wie is de beste soldaat? Wie kan ons land verdedigen tegen de 
slechterikken? We zien jullie op de Chiro! 
 
  

ZONDAG 15 DECEMBER: 10u tot 17u 
Waar is de schat?! We moeten op zoek! Pak jullie rugzak, 
smeer jullie boterhammen en trek jullie schoenen aan, we 
trekken erop uit! 
 

ZONDAG 22 DECEMBER: 14u tot 17u 
 

Kerstmis komt eraan en dat moet gevierd 
worden. Deze namiddag zullen we een mini-

feestje houden, knutselen en superveel leuke 
kerstspelletjes spelen. Zeker komen dus! 

 
 

ZONDAG 29 DECEMBER: geen Chiro 
Ooooooooooh! ☹ Geen Chiro deze zondag? Jullie hebben het vast veel te 
druk met feesten om naar de Chiro te komen. Daarom houden we een weekje 
pauze. In Januari beginnen we er weer aan! 

 



ZONDAG 5 JANUARI: 14u tot 17u 

Drie koningen, drie koningen, geef mij een 

nieuwe hoed! Oefen de tekst al  goed in want 

vandaag gaan we op stap als echte koningen! 

Verkleed je goed, hiernaast een goed 

voorbeeldje! 

 

ZONDAG 12 JANUARI: 14u tot 17u 

 

AAARRRRR!!! 

Kom maar naar de chiro als je durft, dan 

zullen we zien wie de stoerste ribbel is. 

Het is chiro van 14u tot 17u. 

 

ZONDAG 19 JANUARI: 13u tot 17u 

Joepieeee!!! Vandaag gaan we zwemmen met heel de chiro. 

 

Vergeet geen zwembroek en kijk nog even vanvoor in het boekje voor wat 

meer info! 

 

ZONDAG 26 JANUARI: 14u tot 17u 

Vandaag gaan jullie de echte ridder in jezelf ontdekken… 

Oefen alvast op je zwaardvechten zodat jij de prinses uit 

uit het kasteel kan redden! 

 

Groetjes van jullie leiders! 

Seppe en Ward 



Speelclub 
Zondag 1 December: 14u-17u  
 
Zijn jullie al een beetje bekomen van het ChiroFeest? Ik hoop het want er staat 

nog een feestje op de planning. Het is weer zover, de Sint is in het land. Hij 
komt met zijn pieten eens kijken op onze Chiro of jullie wel braaf zijn geweest. 

Zijn jullie dit jaar wel flink geweest? Om jullie al een beetje in de stemming te 
brengen, mogen jullie al wat oefenen op jullie Chiro liedjes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KO8mlk2aQjQ  
 

 
Zondag 8 December: 14u-17u 
 

De feestdagen komen eraan en iedereen is zijn 
huizen aan het versieren en kerstbomen aan het 

kopen. Wij gaan er vandaag voor zorgen dat het 
lokaal ook een beetje kerst wordt. Neem jullie 
creativiteit mee want we gaan knutselen.  
 

 

Zondag 15 December: 10u-17u 
 

Het is tochtdag!!! We gaan vandaag naar een plek waar je volgende dieren kan 
vinden: 

 
 
Al een idee waar we naartoe gaan? Kom het samen met ons ontdekken. 

 
Zondag 22 December: 14u-17u  
 

Het is bijna kerstmis en dat wordt op de Chiro gevierd 
met het grote kerstmanspel. Doe jullie beste 

kerstverkleding aan. Je mooi kersttrui die de bomma eens 
heeft gekocht is ook toegelaten.  

 
 

 
Zondag 29 December:  
 

Vandaag is het geen Chiro. Jullie mogen allemaal eens 
lang uitslapen na een eerste week kerstvakantie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KO8mlk2aQjQ
https://www.youtube.com/watch?v=KO8mlk2aQjQ


Zondag 5 Januari: 14u-17u 

 
Ooit al eens in een casino geweest? Nee, wij ook 

niet. Dus gaan we gewoon zelf een casino 
organiseren. We gaan het zo echt mogelijk doen 
dus is het de bedoeling dat jullie deftig 

gekleed naar de Chiro komen.  

 
 
Zondag 12 Januari: 14u-17u 

 
Vandaag gaan we 3 koningen zingen. Leer het 
liedje maar al van buiten want we gaan het 

veel zingen. Kom ook allemaal verkleed als 
een koning.  
“Driekoningen, Driekoningen, 
geef mij'ne nieuwen hoed; 
M'nen ouwe is verslete, 

'smoeder mag 't nie weten. 
'svader heeft het geld 

op de trooster geteld.” 
Op het einde van de dag gaan we lekker 
smullen van alles dat we hebben gekregen. 

 
Zondag 19 Januari: 13u-17u 

 
We maken het zwembad onveilig vandaag. 
Jochihe komt eraan! Leg je zwemzak al klaar! 

Alle info staat vooraan in het boekje. 
 

 
Zondag 26 januari: 14u-17u 

 
Ik voel het, vandaag gaan we grenzen verleggen. We gaan een korte tochtdag 
doen en zien waar de wind ons heen zal brengen. Doe goede stapschoenen aan 

want als het hard waait zullen we ver en veel moeten stappen.  
 

 

 

Groetjes van  

De coolste leiders ooit  

Kobe, Jonas en Jeroen 

 

 

 



Rakkers                         
Thema: Studio 100 

 

Zondag 1 December: 14u -17u 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan 

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 

Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.  

 

Zondag 8 December: 14u- 17u 

Jongens! Onze kinderheld Gert Verhulst heeft een groot probleem! 

Samson is hondsdol geworden en de dierenarts zei, vlak voor hij werd 

doodgebeten, dat Samson moet worden ingeslapen. Maar Samson is nu op 

vrije pootjes in het bos van Hemiksem! Wij hebben jullie schutterkunsten 

nodig om deze klus te klaren! Neem je geweer mee, je zult het nodig hebben. 

 

Zondag 15 december: 10u –17u 

Oooohnee, ROX is weggelopen naar wie weet waar. Maar ROX zijn contract 

was nog niet afgelopen. Dus sturen we er jullie op uit om hem terug te takelen 

naar de studio! Dit kan een lange toch worden dus neem jullie bammekes en 

drinken mee. 

 

Zondag 22 december: 14u –17u 

Het is binnenkort weer kerstmis en dit betekent: Cadeautjes!!! Maar het is een 

kunst om goed pakjes te kunnen openen. Dus wij zullen deze zondag al eens 

oefenen. Neem allemaal een pakje mee van max 5 euro. 

Geen pakje mee? →  ook geen pakje voor jou... 

 

 



Rakkers                         
Thema: Helden 

Zondag 5 Januari: 14u – 17u 

Kom allemaal verkleed in dit thema: 

Driekoningen, driekoningen 

Geef mij een nieuwe hoed 

Mijn oude is versleten 

Mijn moeder mag het niet weten 

Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld. 

 

Zondag 12 januari: 14u – 17u 

Ooit al een schild willen hebben als Captain America? Of een Hamer als 

Thor? Ooit al die andere vervelende Rakker willen slagen? Wij alleszins wel! 

Deze zondag gaan wij ons best doen om een echt superhelden gevecht na 

te maken. Neem allemaal wat karton en papier mee voor je wapens. 

 

Zondag 19 Januari: 13u - 17u 

Vandaag nemen  we een plons in het water samen met de fienen. Neem dus 

je zwemkledij mee. Anders krijg je een bikini van ons. 

Kijk vooraan in het boekje voor meer info 

 

Zondag 26 januari: 14u- 17u 

De Joker is weer ontsnapt uit de gevangenis en heeft zich gevestigd in ONS 

bos!!! Batman kan er het snelste binnen 3 dagen zijn. Dus zullen wij het zelf 

maar doen! Neem dus je vechtlust mee. 

 

Zondag 31 januari:  …. 

Jullie zijn net terug van een topweekend, dus is er deze namiddag geen 

chiro. Meer info over dit weekend volgt nog in een apart boekje. 

 

Van jullie liefste 



Toppers 
Zoals jullie allemaal wel weten, zijn jullie leiders creatieve zielen. Geniet van onze creaties! 

(Lees zeker tot op het einde voor een extra 4-uurtje!) 

Zondag 1 december 14u-20u 

MEE: Geld + fiets 

 

Vrijdag 6 december 19u-21u 

Vrijdag 13 december 19u-21u 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 22 december 14u-17u 

Zondag 29 december GEEN CHIRO 

  



Zondag 5 januari 14u-20u 

MEE: Geld 

 

Zondag 12 januari 14u-17u 

 

Zondag 19 januari 

MEE: Zwemgerief 

 

 

 

 

Zondag 26 januari 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd voor een kleine wedstrijd! 

Welke leider maakte welke tekening? Zet een kruisje in het juist vak.  

(De eerste met het juiste antwoord wint een extra 4-uurtje, maar 1 keer raden/persoon) 

 1/12 6/12 13/12 22/12 29/12 5/1 12/1 19/1 26/1 

Jef          

Casper          

Xander          

 

Kusjes en knuffeltjes, jullie leidertjes. 

 



Kerels 

December 
1 December 14u-20u 

Aaaaaantwerpen is een grote stee, honderd 

Kilomeeeeter verwijderd van de zee. Tvalt er 

echt wel mee, en vandaag gaan we er echt 

naar toe. Neem zeker je fiets en geld voor 

avondeten ( we zien wel wat we chappen). 

 

6 December 19u–21u 

Free de móánn spel, wil je weten wat dat is? 

Kom dan zeker in je mooiste barry-outfit. 

13 December 19u-21u 

Het is bijna kerstmis, dus het is tijd voor een kerstfeestje. Neem een cadeautje mee dat maximum 2 

euro kost 

22 December 14u-17u 

Kennen jullie Jackass? Dat gaan we vandaag nadoen. Bereid je 

maar al voor op het ergste. 

 

 

 

 

  



Januari 
 

5 Januari 14u–20u 

Vandaag trekken we naar het verre oosten. Meer bepaald Kontich. We hebben gehoord dat daar een 

cool BMX parcour is dat we zeker eens moeten checken. Neem zeker jullie fiets en geld voor de 

avondchiro mee.  

12 Januari 14 -17u 

Yow tattas, kom op heelies of andere voertuigen met wieltjes onder mee. Het 

is namelijk dag op wieltjes. 

19 Januari 13-17u 

Vandaag trekken we naar het de Hemiksemse waterbak. Kijk even vanvoor in 

het boekje voor wat meer info. Voor de cultuurliefhebbers is er deze nog: 

 

26 Januari 14u-17u 

Oldschool arena gevechten staan op de planning vandaag. Neem je creativiteit mee om eens mooi schild 

te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

Jullie lijders 

Jasper & Warre 


