
Ribbels 
Vergeet niet elke zondag drinkbus meepakken. Vieruurtje voorzien wij! 

7 november 14u tot 17u 

Spelen met kei veel kindjes, nog meer dan anders. Vandaag doen 
we dat! We spelen we samen met de meisjes van Klaasje. Hoe 
leuk! Tot dan! 

 

14 november 14u tot 17u 

Altijd al leiding van iemand anders willen hebben? 
Vandaag is het de ideale kans om dat te doen. De 
aspiranten zullen laten zien wat ze kunnen. Niet te 
missen dus!  

 

21 november (????u tot ????u) 

Het is Chirofeest, kijk vooraan in het boekje "#$% 

 

28 november (14u tot 17u) 

Haal je creativiteit vandaag 
maar allemaal boven. Vandaag spelen we een spel waarbij 
jullie materialen kunnen verzamelen om iets gigantisch 
cool mee te maken. Eens zien welke creaties jullie zullen 
maken.  

 

 

Hopelijk zien we jullie elke week! 

Aaron, Tine, Quinten en Xander 

 

 



 

 

  

 

 
Vergeet niet een eigen drinkbus mee te nemen!! 

 
Zondag 7 November: 14u tot 17u 

Thanos is aant het vechten met de Avengers in het bos. 
En het ziet er naar uit dat de Avengers aan het verliezen zijn! 

Pfff, de sukkels dan zullen wij Thanos maar zelf verslaan zeker!! 
 
 

Zondag 14 November: 14u tot 17u 
Ooohneee, De joker heeft ons opgesloten in een kamer. 

We gaan onze krachten moeten bundelen om hier uit te geraken. 
 Kom ons zeker helpen om hier uit te geraken!! 

 
 
 

Zondag 21 November: 10u tot 17u 
Vandaag is het chirofeest hierover zal meer info verschijnen vooraan in het 
boekje. 
 
 
Zondag 28 November: 14u tot 17u 
Vandaag gaan jullie zelf superhelden worden, met superkrachten, superogen en 
superkoprollen. 
 Zijn jullie klaar om ingelijfd te worden om echte superhelden te worden??! 
Kom dan zeker vandaag naar de chiro 
 
 
 
 
Jullie superleidersMathihulk, Iron Kobe en Robbe Strange 

 

November 

 



R(h)akkers 

7 November : 14u-17u 

Trek jullie stapschoenen maar aan, vandaag gaan we op achtervolging. De 
grote boeven Krobiaan en Davy Beeckmans zijn uit de gevangenis ontsnapt. 
De politie heeft zelf te weinig mankracht dus hebben aan ons gevraagd of 
wij hun willen. Willen wij dat? 
NATUURLIJK. VERTGEET JULLIE FIETS NIET MEE TE NEMEN!!! 

14 November : 14u-17u 

Om deze zomer jullie kamp onvergeetelijk te maken kunnen we wel een 
centje gebruiken. Daarom 
gaan we vandaag op pad 
door Hemiksem en 
omstreken om iets bij te 

verdienen . Zeker komen is de boodschap!! 

21 November : 14u-17u + Extra 

Het is weer tijd voor ons jaarlijks Chirofeest. Kijk voor 
informatie vanvoor in het boekje 

28 

November : 14u-17u 

Waar staan Rakkers binnenin bekend voor??? 
Bosspelen!! Vandaag spelen we een groots bosspel. Diegenen 
die al pijltjes kunnen rollen mogen zeker thuis al wat pijltjes 
maken en meenemen. Klakkenbuizen zijn niet nodig want die 
liggen op de Chiro 

Groetjes KoLaLaJa 

 



Toeppars 

Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken! 

Zondag 7 November (14u00 tot 17u00) 
Er is een belangrijke levering (Vol met spullen en ander dingen) gestolen van El 
Chappie. Hij denkt dat de toppers van jochihe hier achter zitten. Het is aan jullie om 
te bewijzen dat dit niet zo is door El Chappie’s vertrouwen te winnen. Denken jullie 
dit aan te kunnen? 

Zondag 14 November (14u00 tot 20u00) 
We weten allemaal da Antwaarpe een grote stee is, 
maar juist hoe groot weet niemand, dus we gaan daar 
vandaag is koekeloeren. Omdat Antwerpen zo groot is 
en ook niet bij de deur ligt komen we vandaag 
allemaal met de fiets en nemen we centjes mee om 
hier te eten. 

Zondag 21 November (Chirofeest) 
Yeuy feestje! Voor meer informatie kijk je best vooraan in het boekje want 
achteraan staat het niet! 

Zondag 28 November (14u00 tot 17u00) 
Op Chiro Jochihe zien we onszelf vaak als een betere versie van 
StukTV (en terecht). Elke generatie van Jochihe heeft dit al mogen 
bewijzen en nu is het jullie beurt! Vandaag zal je genoeg 
verstoppen, misleiden(,verleiden) en wegrennen. Neem zeker 

allemaal jullie fiets meeDIKKE KUSJES EN 
KNUFFELS VAN JULLIE 
FAVORIETE LEIDERS XXX 



KEEREELZZZ  
 

Zondag 7 November  14u-17u  

Fakka gangsters. Vandaag gaan we die domme handel                                                                              
Van de Hemiksem business regelen jij weet toch.                                                                                   
We gaan op zoek naar die goeie spots a neef.                                                                                                                                                                                    
Wees vandaag jezelf want gangsta waren we al.  

 

                                                                                       Zondag 14 November 14u-20u  

Ik ben in de buurt ik moet hosselen.  

                                                               Sergio Herman wil me pakken speel verstoppertje.  

Vandaag gaan we gaan we skeer zijn en koken. 

 Zoals de echte chiro mannen da doen.  

Vergeet zeker u kook skills en puppy oogjes niet.   

 

Zondag 21 November 14u-17u   

Ook chiro Hemiksem heeft zijn tradities.                                                                               Vandaag 
is het Chiro feest.                                                                                                                                       
Wat vinden jullie leuker dan een zondag met jullie vriendinnetjes van klaasje?                              
Nikss.    

 

 

Zondag 28 November 14u-17u  

Altijd weer diezelfde activiteiten. En die zijn altijd zoooo saai.                                                                  
Tot dat daar plots extreme achter staat.                                                                                         
Iedereen krijgt spontaan zin.                                                                                                                              
Jullie hebben het geraden. We spelen vandaag ladder competitie extreme.                                               
Welke kerel word de ultieeeme muaan.                                                                                                  
Maar een manier om daar achter te komen.                                                                                                        
Allen daarheen!!!!       

 

 

      Dat was het dan weer beste LITjes tot volgende maand. C,U,soon    Jeffafa,Bossy,De muaan 



 Aspi’s                                                                                           
ZONDAG 7 NOVEMBER VAN 14U TOT 17U 

Vandaag gaan we een goeie ouderwetste macho krachtmeting doen in ’t veld, maak uw borst maar 
nat want jullie zullen het tegen elkaar moeten opnemen.  

 

ZONDAG 14 NOVEMBER VAN 13U30 TOT 20U 

Nu is het aan jullie om te laten zien wat voor goede leidertjes jullie zullen 
worden.  Het is namelijk  aspi-in-leiding. Deze zondag spelen jullie de 

spelletjes die je afgelopen weken hebt voorbereidt met een -12 afdeling. 
Zorg dat je er vandaag zeker op tijd bent zodat je alles kan klaarpakken 

voor je spel. 

Het is ook avondchiro dus vergeet geen geld mee te nemen voor frietjes! 

 

 

 

ZONDAG 21 NOVEMBER VAN 14U TOT 17U  

Vandaag hebben we nog eens een samenspel met Chiro Klaasje want het is deze zondag Chirofeest! 
Wadisda chirofeest?! Op deze zondag vieren we het bestaan van de Chiro met een samenspel met 
klaasje en aansluitend een fakkeltocht.  We verzamelen om 14u op Jochihe en ook de fakkeltocht 
vertrekt van daar. Na de zondag is er brood en soep voor de grote honger. 

ZONDAG 28 NOVEMBER VAN 14U TOT 17U 

De JP heeft gevraagd of wij vandaag zouden kunnen komen helpen 
zoeken naar ne vermiste in Hemiksem, alle chance dat jullie het hier 
zo goed vanbuiten kennen. Kom vandaag ook verkleed naar de chiro 

 

 


