
 

 

 

 

 

 

 

'T Boekske 
Maart 



Chiro Jochihe en Chiro Klaasje presenteert: 

 

Paaseislag 
Zondag 2 april 2023 

 
Dit jaar houden we terug onze paaseislag met overheerlijke 

paaseitjes in zakjes van 200 gram met veel verschillende smaken 

en dit maar voor een klein bedrag van 5 euro. 

 
Bestellen kan t.e.m. 18 maart 



Inschrijvingen 

Jochihe op het net 

Belangerijke data 

Contactgegevens groepsleiding en VB 

 

Chieuwtjes 
 

 

Inschrijvingen voor dit Chiro jaar kunnen nog steeds. Je kan dit doen door na 
de chiro iemand van de leiding aan te spreken en hij/zij zal je hierbij verder 
helpen. Zo kan jij je zoon weer een jaar lang mee met ons laten spelen. Het 
lidgeld bedraagt €35 en dit dient betaalt de worden via cash of overschrijving. 

 

 

 

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 

 

 

 

• Spe/Rib weekend 17 tot 19 maart 
• Bivak: 31 juli tot 9 aug 2023 

 
 
 
 

 

Goepsleiding: 
 

• Luka Crols 0497 48 49 68 Lukacrols04@gmail.com 

• Robbe Roels 0483 05 69 10 Roels.robbe@gmail.com 

• Kobe Opdenbergh 0468 24 96 21 Opdenbergh.kobe@gmail.com 

Volwassen begeleider: 

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

http://www.chirojochihe.be/
http://www.facebook.com/ChiroJochihe
mailto:Lukacrols04@gmail.com
mailto:Roels.robbe@gmail.com
mailto:Opdenbergh.kobe@gmail.com
mailto:Didel.jochihe@gmail.com


  Chiro kleding  

Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider 
erover aan en koop er eentje voor 15 euro. Een Chiroshort kan je in De Banier 
kopen. Voor de Ribbels is enkel het T-shirt verplicht. Vanaf Speelclub 
verwachten we alle leden in dit prachtige uniform van Jochihe- T-shirt en 
Chiro-short. 

 

Een prachtige Jochihetrui is verkrijgbaar voor 35 euro. Als je je oude trui 
inlevert kost deze je slechts 30 euro. Deze is natuurlijk geen verplicht 
onderdeel van de Chirokleren! Voorzie deze kledij zeker van naam! 



Bivaklied 

 

Refrein: 
Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. Slapen met 't getrommel van de regen op 
het dak, ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak. 

 
Ieder die ons ziet, kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. Vreemd wordt vriend en klein is groot; in onze ploeg 
valt geen een uit de boot. 

 
Trek er mee op uit, breek grenzen open; samenspel wordt teken om te hopen. Vlieg erin, 
doe mee, en blijf niet staan; een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

 
Refrein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Het is grijs en heeft een slurf? Het heeft een donkere vacht, slingert door de bomen en 

trommelt op zijn borst? Het zegt ‘miauw’ en komt altijd op zijn pootjes terecht? Hopelijk 

kennen jullie de antwoorden op deze raadsels al, want het is dierenmaand! Tijd om alle 

geheimen van het dierenrijk te ontdekken. 

 
Zondag 5 maart 14u-17u 

 

Om alle dieren te leren kennen, gaan we vandaag onze 
favoriete dieren knutselen. 

 
 
 

Zondag 12 maart 14u-17u 
Dit weekend gebeurt er iets SUPER belangrijk! Er opent een 
nieuwe dierentuin! Alles is voorzien: kooien, voedsel voor de 
dieren, een enthousiast publiek... Maar wacht... OH NEE we 
zijn het belangrijkste vergeten: DE DIEREN! Dit moeten we zo 
snel mogelijk oplossen, maar hoe? 

 
 
 

Zondag 19 maart GEEN CHIRO 

Vandaag komen we terug van het epische Spe-Ribweekend. Aangezien we nu al zoveel leuke 

dingen hebben gedaan, is het vandaag geen Chiro. Tot volgende week! 

 

 
Zondag 26 maart 14u-17u 

Wat hebben tijgers, leeuwen, panters en arenden 

gemeenschappelijk? Het zijn DE roofdieren van het 

dierenrijk!!! Vandaag kruipen we in hun vel en gaan we 

onze prooien achterna! 

 
 
 
 

Veel beestige groetjes, Leider Lowie, Leider Klaas en Leidster Tine. 



SPEELCLUB 
 

 

Zondag 5 maart 14u-17u: 
 

De middeleeuwen. Een prachtige tijd waar jongens tot ridders gemaakt werden. 
Vandaag gaan we deze tijd herleven. We maken onze eigen zwaarden en schilden en leren 
hoe het was om ridder te zijn. 

 
 
 
 
 

Zondag 12 maart 14u-17u: 
 

Nu jullie ervaren hebben hoe het is om een adelen ridder te zijn komen jullie er vandaag ook 
achter hoe het is om in een minder gunstige situatie te leven. Vandaag leren we net als de 
boeren om onze velden te ploegen. En zoals de Meiners ijzer te verzamelen. We spelen 
vandaag Kolonisten van catan. 

 
 
 
 
 

Zondag 19 maart: 
 

Vandaag is het geen Chiro. Jullie mogen bekomen van het leuke weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dat was het weer voor deze maand. Tot de volgende;) jullie leiders Kobe, Rune, Stijn 

 
 
 
 

Zondag 26 maart 14u-17u: 
 
Vandaag staan we voor een grote opdracht. De kruistocht van Hemiksem zal vandaag 
plaatsvinden. Zijn de speelclubbers er klaar voor? Laat ons hopen van wel. Vergeet geen 
lunchpakket mee te nemen want het zal zeker nodig zijn om de tocht te volbrengen. 



Vergeet jullie drinkenbussen zeker niet elke zondag mee te nemen!!!! 

5 Maart 14u – 17u 

Wie o wie is de grootste rakker van onze groep en komt bovenaan de ladder te staan. 

Kom allemaal zeker af zodat we er weer een top dag van kunnen maken.!! 

12 Maart 14u – 17u 

Sluipen, schieten en verdedigen. Vandaag gaan we weer een ouderwets klakkenbuizen spel 

spelen. Fun verzekerd. 

19 Maart 10u – 17u 

Tochtdagg, Vandaag gaan we iets leuks doen met de centjes van de koeken verkoop dus kom 

allemaal zeker af want het wordt een niet te missen zondag. Tip: neem genoeg drinken mee 

26 Maart 14u – 17u 

Vandaag spelen we gehandicape spelen. je kan misschien thuis al eens oefenen om door je huis 

te wandelen zonder te kunnen zien. 
 

Groetjes van jullie liefste leiders xxx 

 

 

 

 

 

 



Toppers 

 
zondag 5 maart 14u tot 17u 

Vandaag gaan we een mega tof, superleuk 
klakkebuizenspel spelen dus pak zeker allemaal 
jullie klakkebuis mee en oefen maar al met dat 
pijltjes rollen! 

 
 
 

zondag 12 maart 14u tot 20u 
Het is weer eens tijd voor de olympische spelen en 
wie anders kan het doen dan de sterke, sportieve en 
geweldige toppers. Win jij een medaille? kom dan 
zeker deze zondag! pak zeker een zakgeldje mee 
voor het eten en je fiets. 

 
 
 

vrijdag 17 maart 19u tot 21u 
Het zijn nu examens en dan zit je lichaam 
vol met slechte stoffen en stress en 
vandaag gaan we ze eens allemaal 
wegwerken. 

 
 

 

Zondag 28 
maart 14u tot 17u 
Vandaag is het nog eens tijd om een zakgeldje te 
verdienen dus we gaan op een heel toffe manier geld 
verdienen, hint: pak zeker werkhandschoenen mee als je 
ze thuis hebt liggen. 

 
 

Groetjes van Shenzi, Banzai en Ed 

12u 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart 
Zondag 5 Maart: 14u-17u 

Vandaag trekken we naar het bos, neem zeker 
camouflage kledij mee en 1 Rubber eendje. 

 Waarvoor je dit nodig hebt zul je wel merken 

Zondag 12 Maart: 14u – 20u 
Neem vandaag zeker je fiets, gsm, geld en speurneuzen 
mee.  
Want er zijn trollen gespot in België en iedereen weet dat 
trollenvlees superlekker is!! 
 

Vrijdag 17 Maart: 19u – 21u 
Hopelijk werkt jullie brein nog 

 Want vandaag gaan we van alles fantaseren. 
Zorg dus zeker dat je je wildste fantasieën meehebt.  

Zondag 26 Maart: 14u – 17u 
Jullie zijn niet meer even schattig als toen jullie 
Speelclub waren, en dat is een probleem. 
Want vandaag gaan we Paaseitjes verkopen, dus zorg 
dat je er toch een beetje schattig uitziet.  

 
Met liefs 

Plop en Piet 



 

Zondag 5 maart (14u tot 17u) 
 

WOOOOOOOOOOW EEN NIEUWE MAAND, EEN NIEUW BEGIN. 

HOPELIJK EEN ZONDER SPIN. VIER DAGEN GELEDEN BEEN IK IN 

MIJN VOET GEBETEN. Willen jullie meer weten over maanden, voeten 

of spinnen? Kom af. 

 
 

Zondag 12 maart (14u tot 20u) 
 

Vandaag is het avondchiro en ik hoop voor jullie dat het niet te koud is 

vandaag. 
 

Zondag 19 maart (10u tot 17u) 
 

Whaaaaat? Vandaag gaat het gewest voor jullie heel goed zorgen. (Ik 

heb zelf dus eigenlijk niet echt een idee.) Ik denk dat de uren juist zijn 

maar ik laat er nog iets over weten! 

 

Zondag 26 maart (12u tot 17u) 
 

Lieve lieve lieve vrienden, vandaag 

verdienen wij flappen door weer op te 

gaan ruimen voor de isvag. Let erop dat het vandaag om 

12u is idpv om 14u. Bokes meenemen mag zeker (nee 

we gaan niet naar copain). 

 

Luka XXX Luka 

Zeker allema

A
al jullie eig
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en drin

p
kbus nie
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t verg

’
e

s
ten mee te pakken! 


