
'T Boekske 
November



 

Chieuwtjes 

(Chiro nieuwtjes) 

 

Aspibar  
28 oktober van 20u tot 2u  

Wilt u graag Halloween al een paar dagen op voorhand beleven met een 
lekker drankje? Kom dan zeker langs op onze griezelige aspibar en steun de 
reis van de Aspiranten naar het buitenland! 

Chirofeest 
Zondag 21 November is het weer tijd voor ons jaarlijkse Chirofeest. 

 Wat is dit nu precies?  

Wel, gedurende deze dag vieren we samen met Chiro Klaasje het 
‘chirogebeuren’ en alles wat daarbij hoort.  

Dit doen we door ’s avonds een fakkeltocht te organiseren en samen te eten. 
Overdag is het samenspel en spelen de jongens en meisjes samen met hun 
afdelingen. 

Leden verzamelen op het normale uur, namelijk 14.00 uur op hun eigen chiro. 
Vanaf 17u zijn ook de ouders welkom op Chiro Klaasje om soep te komen 
eten.  

U kan ook op dit moment uw fakkel kopen aan de kassa. Om 18u vertrekken 
we samen met jullie op tocht doorheen de straten van Hemiksem. We komen 
aan op Chiro Jochihe (Lindelei 201 ) om 20u00.  

Hierna zingen we nog het avondlied om af te sluiten. Ook wordt er nog 
chocomelk, thee en koffie voorzien om wat op te warmen. Blijf dus gerust nog 
even hangen! 

 Voor vragen kan u altijd bij ons terecht. Tot zondag!  
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Inschrijvingen  
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.  

 

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 

 
 

Belangerijke data 
• Aspibar 28 okt 2022 
• Chirofeest 21 nov 2022 
• Leefweek Aspiranten: 23 okt tot 29 okt 2022 
• Chirofeest: 20 nov 2022 
• Leefweek Kerels: 13 feb tot 19 feb 2023 
• Spaghettislag: 25 feb 2023 
• Bivak: 31 juli tot 9 aug 2023	

 
 

Contactgegevens groepsleiding en VB 
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  
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Liedje van de maand 

Stout liedje  

Refrein: Ik ben het beu, beu, beu, want ik wil zingen en springen, hollen, bollen, 
rollen, 
lachen, roepen, tieren,  

dat vind ik fijn, 
zo lekker stout te zijn.  

Handje geven, vriendelijk zijn, 
braafjes wezen, in 't rijtje staan. 'alstublief meneer' en 'dankuwel mevrouw'  

Refrein  

Nagelbijten, foei, hoe vuil, 
kijk je kleren; nu lief zijn, toe! 
'alstublief meneer' en 'dankuwel mevrouw'  

Refrein  

 
 



 

Nu jullie het grote kasteel in ons lokaal al hebben kunnen ontdekken, kruipen we deze maand in de 
huid van echte prinsen. Ontdek of jij op kan tegen de boze koning en versla iedereen met de 
levensechte kastelenslag!! Vergeet ook deze maand zeker jullie drinkbussen niet mee te brengen. 

 

Zondag 6 november van 14u tot 17u 

Na de afgelopen leuke weken samen, is het tijd voor een beetje 
verandering. Daarom komen er vandaag andere leid(st)ers leuke 
spelletjes met jullie spelen. 
 
 

Zondag 13 november 14u tot 17u 
 
Het is alweer even geleden dat we hebben geknutseld. Vandaag halen we 
dus onze scharen, lijmen en verfborstels weer boven om prachtige kastelen 
te maken. Daarna gaan we de ultieme battle aan om te zien wie zijn kasteel 
opgewassen is tegen bangelijke aanvallen. 
 

 
 
Zondag 20 november oktober 14u tot 17u 

Vandaag vieren we het jaarlijkse Chirofeest!! Lees er meer over in onze 
Chieuwtjes aan het begin van ’t boekske. Vergeet jullie drinkbus niet.         
4 uur krijgen jullie zoals elke week van ons. U kan uw zoon om 17u 
ophalen op Chiro Klaasje (Heiligstraat 6). 

 

Zondag 27 november 14u tot 17u 

De boze koning heeft de prinses ontvoerd! Prins geelmans en prins blauwtrui willen 
haar allebei redden. Wat nu?? Kies welke prins jij wil helpen, trek het bos in en red de 
prinses! 

 

Veel koninklijke groetjes, Leider Klaas en Leidster Tine. 



Zondag 6 november (14u00 tot 17u00) 

Oh nee jullie leiding zal geen leiding geven aan jullie,… :( Willen jullie weten 
wat jullie gaan doen met wie? Kom dan zeker vandaag af 
voor een super leuke zondag!!  

 

 

Zondag 13 november (14u00 tot 17u00) 

Willen jullie zich vandaag helemaal uitleven in een episch 
bosspel, kom dan zeker af om tegen elkaar te strijden om 
het bos. 

 

Zondag 20 november (14u00 tot 17u00) 

Woooow het is Chiro feest!!! Voor meer info kijk zeker nog even 
vooraan in het boekje! U kan uw zoon om 17u ophalen op Chiro Klaasje 
(Heiligstraat 6) 

 

Zondag 27 november (14u00 tot 17u00) 

Kennen jullie het spel ‘Call Of Duty’? We spelen dit deze 
zondag maar dan in het echt. We proberen verschillende 
game-modes om uit te zoeken in welke jullie de beste zijn. 



NOVEMBER RAKKERSSSSS 
 
 
 
6 november / 14:00-17:00 
 

 
Vandaag transformeren wij als leiding in 
andere personages. Meer informatie 
kunnen we jullie niet geven. Dit wordt dus 
een vrij mysterieuze zondag. Als je wilt 
weten wat er allemaal gaat gebeuren moet 
je dus zeker komen.  
 
 

 
 
 
13 november / 14:00-17:00 
 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, dat geld ook in 
de Chiro. Vandaag is het de bedoeling dat je een 
vriendje mee naar de chiro neemt. Hoe meer 
vriendjes jullie meepakken hoe meer plezier we 
kunnen maken natuurlijk. 
  
 
 
 

20 november / 14:00-17:00 
 
Vandaag is het CHIROFEESTTTTT!!!!!!!! Voor meer 
informatie moet je vanvoor in het boekje zijn. 
FEESTJE!!! FEESTJE!!! FEESTJE!!! FEESTJE!!! FEESTJE!!! 
FEESTJE!!! FEESTJE!!! FEESTJE!!! FEESTJE!!! FEESTJE!!! 
FEESTJE!!! FEESTJE!!!  
U kan uw zoon om 17u ophalen op Chiro Klaasje (Heiligstraat 6). 
 

 
27 november / 14:00 – 17:00 
 
Deze zondag gaan we wat rustiger aandoen zodat 
jullie tot rust kunnen komen om fris aan jullie 
schoolweek kunnen beginnen. Voor de activiteit 
mag je een gezelschapspelletje naar keuze 
meenemen naar de Chiro. Dus heb je een spel dat 
je wil delen met je vrienden moet je het zeker 
meenemen. Misschien komt jou spel wel tot leven 
deze zondag. Zeker afkomen is de boodschap. 
Vergeet zeker geen drinkbus mee te nemen.  
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6 november 14u-17u 

Dat wij de beste leiders zijn, weten we al langer. Vandaag krijgen de 
andere leiders een kans om zich bij jullie te bewijzen. Meer kunnen 
we over deze zondag nog niet vertellen.  

13 november 14u-20u 

Vandaag gaat het er wat ruiger aan toe gaan dus 
smeer jullie beentjes al vast in. Voor de avond 
Chiro gaan we de overschot van de ruiltocht op 
eten dus jullie hoeven geen geld mee te nemen . 

 

20 november 14u-17u 

Vandaag is het het grote CHIRO FEEST, kijk vooraan in het boekje voor meer 
informatie. U kan uw zoon om 17u ophalen op Chiro Klaasje (Heiligstraat 6). 

27 november 14u-20u  

AAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaantwerpen. Neem zeker geld en je fiets mee voor de avond 
Chiro. 

 

Jullie favoriete leiders  



KERELS 
 

6/11/2022 (14.00-17.00) 
Vandaag is alles een geheim: Jullie Leiding, Jullie 
spel, Jullie bankkaart nummer, Ons bankkaart 
nummer, U mama's bankkaart nummer, Jonas zijn 
lief,... Maar vandaag komen we het te weten! 

 

13/11/2022 (14.00-20.00) 

VANDAAG STAAT ER EEN EPISCHE DAG op het 
programma. Ieder zal voor zich individuele 
proeven moeten doorstaan voor ze mogelijks 
‘Masterchef Chiro Jochihe 2022’ kunnen worden. Jullie mogen allemaal in thema zoals een echte kok 
komen!!!!!!!!!xxxxxxxxx 

P.S. ( De jury zal zijn op zijn ‘komen eten’s’) 
 

20/11/2022 (14.00-17.00) 

Vandaag gaan we samen de TIPTIENS van Klaasje ontdekken wie de grootste maffiozo’s zijn onder 
jullie? Wie breidt zijn netwerk het beste uit en welk Kartel haalt het van welk Kartel? Dit alles in een 
mooi Christelijk jasje vanwege Christus Koning! Tot dan boissssssssss xxx 

 

27/11/2022 (14.00-20.00) 

HET GROTE JURASSIC PARK SPEL VANDAAG!!!!!!!!! HEMIKSEM IS INGENOMEN DOOR ALLEMAAL 
verschillende gevaarlijke dino’s  ‘ HEEEEEEEEELP o neee’. Wie zal welke dino’s in zijn macht hebben 
en wie zal uiteindelijk heersen over hemiksem????????????????? 

 

TOT DAN oxoxoxooxoxoxoxox 

 

 

 



Aspi’s
Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken!

Zondag 6 november (14u tot 17u)

Verrassing! Ik weet wat jullie gaan doen maar jullie niet, een tip: ik zie
ik zie, wat jij niet ziet.

Zondag 13 november (14u tot 20u)

Wat is het lot toch een mooi ding, daarom laten we vandaag het lot
een heleboel beslissen, zorg dat je erbij bent want dit wil je niet

missen.

Zondag 20 november (14u tot 20u)

Het is vandaag het grote Chirofeest, dus we gaan dat vieren als een beest!
Kom vandaag zeker af of anders lig je in een graf! Kijk vooraan in het
boekske, om 4 uur krijgen jullie van mij een koekske.

Zondag 27 november (14u00 tot 20u00)

Na 2 maand van dit Chirojaar zijn we nog belang niet
klaar. Vandaag bereiden jullie spelletjes voor en help ik
jullie op het juiste spoor. De aspi-in-leiding komt nabij,

en ik verwacht jullie enthousiasme daarbij.


