
'T Boekske 
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Chieuwtjes 

(Chiro nieuwtjes) 

Alle eendjes zwemmen in het water … 

22 januari van 12u tot 17u 
 
Zoek je zwembroek en pak je zwemzak, want op zondag 22 januari 2023 gaan de jongens 

van Jochihe en de meisjes van Klaasje zwemmen in het zwembad van Hoboken.  

 

Wanneer?    Zondag 22 januari 2023 van 12u tot 17u  

 

Waar?  We verzamelen om 12 aan de lokalen van Chiro Jochihe. Trek 

goede stapschoenen aan want we stappen tot in Hoboken.  

  Om 17u komen we terug aan in de Chirolokalen.  

 

Wat breng je mee?  Je zwemzak met daarin:  

- Een aanspannende zwembroek (= GEEN zwemshort!!), 

eventueel zwembandjes voor de jongsten, 

- Een badhanddoek,  

- Een drinkbus,  

- 2 euro voor de inkom (de rest betaalt de Chiro) en 50 cent 

voor een locker.  

 

Natte groetjes! 



 

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 
• 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  

 
 
 
 
 



 

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 25 euro. Als je je oude trui inlevert kost deze je 
slechts 20 euro. Deze is natuurlijk geen verplicht onderdeel van de Chirokleren! Voorzie deze 
kledij zeker van naam!  

 



Liedje	van	de	maand:	Tuimeling	 
Ben	je	bijna	uitgekeken?	
Denk	je:	wat	heeft	het	voor	zin?	Tijd	om	frisse	moed	te	kweken,	maak	een	flinke	
tuimeling.	
Voel	je	vrij	tussen	je	vrienden,	blijf	niet	langer	vreemdeling,	tracht	de	vlam	snel	weer	te	
vinden,	maak	een	flinke	tuimeling!	 

Refrein:	Tuimel,	tuimeling,	smijt	jezelf	erin.	Gooi	alles	ondersteboven,	
laat	het	vuur	in	jou	niet	doven.	
Tuimel,	tuimeling,	smijt	jezelf	erin.	 

Gooi	alles	ondersteboven,	blijf	er	rotsvast	in	gelo-o-ven.	 

't	chirowerk	is	vaak	geen	pretje,	soms	wordt	het	een	marteling.	Geef	dan	vlug	jezelf	een	
zetje,	maak	een	flinke	tuimeling.	 

Voel	je	hartslag	hevig	bonken,	zonder	spoor	van	hapering.	
doe	die	gloed	weer	hevig	vonken,	maak	een	flinke	tuimeling!	 

Refrein	 

Neem	jezelf	eens	onder	handen,	je	bent	toch	geen	zwakkeling?	Bijt	maar	stevig	op	je	
tanden,	maak	een	flinke	tuimeling.	 

Zo	kan	je	de	vreugde	voelen,	in	je	eigen	vriendenkring.	Door	jezelf	te	hersenspoelen,	
maak	een	flinke	tuimeling!	 

Refrein	 

 
 



 

 

BRRRR amai het is koud! Als we ons dan toch al zo warm moeten aankleden, dan kan het 
maar beter ineens sneeuwen ook! Daar gaan we op hopen tijdens onze sneeuwmaand.  

 
Zondag 1 januari GEEN CHIRO 
 
Hopelijk zijn jullie allemaal al goed aan het genieten van de feestdagen en de kerstvakantie. 
Gelukkig is hij nog niet gedaan! Jammer genoeg betekent dat wel dat het nog geen Chiro is. 
Wij kijken alvast uit naar volgende week, tot dan!!  
 

Zondag 8 januari 14u tot 17u 
 
We mogen natuurlijk niet vergeten dat het vandaag 3 koningen is, 
dus kom gerust verkleed als koning. We zullen voor eens en voor 
altijd uitvechten welke koning de beste is in de grote 
driekoningenlokalenoorlog!! TEN AANVAL!!!!  

 
Zondag 15 januari 14u tot 17u 

Vandaag gaan we sleeën!! Voor deze koude dag heb je zeker warme 
kledij, een drinkbus en een lunchpakket nodig. Iedereen mag zijn 
eigen sneeuwpretgerief meebrengen, maar er wordt zeker en vast 
ook voldoende voorzien.   

Zondag 22 januari 12 tot 17u 

Het is tijd om nog eens met z’n allen op stap te gaan naar 
ergens waar het lekker warm is, dus we gaan naar het 
zwembad! Meer info vind je vooraan in ’t boekske. Vergeet 
jullie zwemgerief en 2 euro niet!  

Zondag 29 januari 14u tot 17u 

Weten jullie hoe de oudste afdeling van de chiro heet? Tip: hun lokaal is 
dat tuinhuis op de speelplaats waar jullie nog niet binnen mogen...            
DE ASPI’S! Zij gaan ervoor zorgen dat jullie vandaag een extra leuke laatste 
zondag van de maand hebben.  

 

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



SPEELCLUB  
Zondag 1 Januari: GEEN CHIRO   
Vandaag jammer genoeg geen chiro.                   
Geniet van jullie vakantie en tot volgende week!!          
 
 
 
Zondag 8 Januari: 14u-17u  
Drie koningen drie koningen geef mij een nieuwe hoed…. We hopen dat jullie dit liedje 
kennen want we gaan het vandaag talloze keren mogen zingen. We gaan drie koningen zingen 
in Hemiksem. Kom zeker verkleed want wat is nu een koning zonder zijn outfit. Zeker komen 
en vergeet natuurlijk geen drinkbus om doorheen de dag wat water te kunnen slurpen. 
 
 
 
 
 
 
Zondag 15 januari: 14u-17u  
Een reis rond de wereld. Dat is toch een droom voor iedereen.  
Vandaag gaan we samen een reis maken en ontdekken welke coole spelen ze in andere 
landen spelen.  
 
 
 
 
Zondag 22 januari: 12u-17u 
Het is zover vandaag gaan we allen samen zwemmen.  
Vergeet je zwemgerief niet. VANDAAG UITZONDERLIJK OM 12U  
Meer info over het zwemmen staat vooraan het boekje 
 
 
 
 
Zondag 29 januari: 14u-17u 
Het jaar is al even bezig en jullie zijn die saaie leiders van jullie toch al een beetje moe gezien. 
Daarom zullen jullie vandaag voor een keer andere leiders krijgen. Wie zal dat zijn.  
Maar een manier om dat te kunnen weten. Allemaal komen!!!! 
Wees gerust jullie oude leiders komen nog terug 
 



RAKKERS 
 
 
1 januari 
Vandaag is het geen Chiro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
GELUKKIGGGG NIEUWJAARRRRRR!!!!!!!!!!!! Geniet 
van jullie eerste dag in het nieuwe jaar en mogen al 
jullie nieuwjaarswensen allemaal uitkomen.  
 
 

7 januari 14:00-17:00 
Drie koningen drie koningen geef mij een 
nieuwe hoed…. We hopen dat jullie dit 
liedje kennen want we gaan het vandaag 
talloze keren mogen zingen. We gaan 
drie koningen zingen in Hemiksem. Kom 
zeker verkleed want wat is nu een koning 
zonder zijn outfit. Zeker komen en 
vergeet natuurlijk geen drinkbus om 
doorheen de dag wat water te kunnen 
slurpen. 

 
15 januari 14:00-17:00 
Vandaag gaan we door middel van pijlen onze toch 
voortzetten. Inderdaad, een pijlentocht dus. Vergeet zeker 
niet je mooiste pijltekenkunsten mee te nemen want je gaat 
ze nodig hebben. Vergeet zeker ook je drinkbus niet zodat 
je lekker kan slurpen. 
 

 
22 januari 12:00-17:00 
Vandaag gaan we ons in de wilde wateren van het 
zwembad begeven. Meer informatie kan je natuurlijk 
van voor in het boekje vinden. 
 
 

 
29 januari 14:00-17:00 
Vandaag gaan we weer een ouderwets 
klakkenbuizen spel spelen. Ook gaan we nog 
even onze klakkenbuizen terug in mooie 
staat brengen zodat ze weer optimaal 
kunnen schieten. Het thema van het spel zal 
je moeten ondervinden op de zondag zelf, 
zeker komen dus! Vergeet je drinkbus zeker 
niet meet te nemen.    



TOPPERS
Zondag 1 januari

Vandaag is het geen chiro helaas.

Geniet van jullie nieuwjaar en tot volgende week!

Zondag 8 januari van 14u tot 20u

Vandaag zijn jullie koningen dus kom allemaal maar verkleed als een koning.

Vergeet geen geld voor die frietjes als je als een koning wilt eten!

Zondag 15 januari van 10u tot 17u

Het seizoen is er aangekomen… seizoen van de

jacht.

Jullie worden op de proef gesteld om te zien of

jullie goed kunnen vluchten en jagen.

Zondag 22 januari van  12u tot 17u

We gaan zwemmen!! Neem zeker zwemgerief

mee;

Kijk zeker vooraan in het boekje voor meer

info over het zwemmen.

Zondag 29 januari van 14u tot 17u

We gaan nog is een klassieke zondag doen met

sportieve spelen in het mastenbos, valt zeker niet te missen.



Voor het boekje van de Aspi’s en de kerels verwijs ik jullie

door naar de afdelingsleiding


