
'T Boekske 
December



 

Chieuwtjes 

(Chiro nieuwtjes) 

 

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  



 

Liedje	van	de	maand:	Ballen	 
1-2-3-en	LALA:	Lalala	lala	lalala	Lalala	lala	lalala	Lalala	lala	lalala	Strofe	1:	 

Ik	trek	m’n	stoute	schoenen	aan	Ik	trek	niks	anders	aan,	ik	trek	Rebelleke	trek	het	me	niet	aan	Ik	ben	van	Chiro	X	 

En	ik	ben	supercool	
De	koene	ridder	van	het	dorp	Het	roze	elfje	van	het	woud	Ik	ben	moedig,	ik	ben	stout	 

Refrein:	 

Wo-o-o	De	Chiro	die	heeft	ballen,	overal	Wo-o-o	wij	zijn	groot,	moedig,	stout	en	HOP!	LALA:	Lalala	lala	lalala	Lalala	
lala	lalala	 

Strofe	2:	 

Ik	trek	m’n	stoute	kleren	uit	
Ik	maak	een	ketting	en	roep	luid	Ik	ben	een	vleesklomp	en	ik	plak	Ik	speel	smerig	als	een	slak	Jef,	waar	is	de	dode	vis	
Bokalleke	stamp	en	dek	de	geit	De	bok	die	steukt	in	het	lokaal	Op	zondag	kan	het	allemaal	 

Refrein:	 

Wo-o-o	de	Chiro	die	heeft	ballen	overal	Wo-o-o	wij	zijn	groot,	moedig,	stout	en	TRA!	 

LALA:	Lalala	lala	lalala	Lalala	lala	lalala	

Strofe	3:	 

Ik	wacht	een	ganse	week	om	te	duiken	in	een	beek	
vol	met	slijk,	ik	pak	een	bad	in	een	verkleedkofferbak	Om	twee	uur	zondagnoen	durf	ik	foute	dingen	doen	Durf	ik	alles	
wat	niet	mag	ZONDAG	ANARCHIRODAG!	 

Refrein:	 

Wo-o-o	de	chiro	die	heeft	ballen	en	dat	mag	Wo-o-o	wij	zijn	groot,	moedig,	stout	en	...	 

Bridge:	 

Net	zoals	de	KLJ,	de	scouts	en	helden	op	TV,	
doen	wij	ook	een	goede	daad,	maar	dan	beter	uiteraard	WITTE	BALLEN	ZWARTE	BALLEN	HEY	HEY	HEY	DIKKE	
BALLEN	HARDE	BALLEN	HEY	HEY	HEY	ROLLE	BOLLEN	BILLEN	BALLEN	HEY	HEY	HEY	
AL	LE	DAGEN	AN	AR	CHI	RO	DAG		

	

Refrein:	 

Wo-o-o	de	chiro	die	heeft	ballen	en	dat	mag	Wo-o-o	wij	zijn	groot,	moedig,	stout	en	ZO!	 

Refrein:	
Wo-o-o	de	chiro	die	heeft	ballen	en	dat	mag	Wo-o-o	wij	zijn	groot,	moedig,	stout	en	...	WIJ	GAAN	HARD	Om	twee	uur	
zondagnoen	Durf	ik	foute	dingen	doen	
Durf	ik	alles	wat	niet	mag	
ZONDAG	ANARCHIRODAG!	 



 

 

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen? DE FEESTDAGEN staan voor de deur!! 
Hopelijk zijn jullie verlanglijstjes al klaar, dan kunnen we elke zondag feest vieren op de Chiro.  

 

Zondag 4 december 14u tot 17u 

Vandaag wordt een dag die je niet wil missen! We gaan ongetwijfeld 
leuke spelletjes spelen, maar we krijgen ook bezoek van een speciale 
gast. Tip: hij is speciaal voor onze Chiro vroeger naar Hemiksem 
gekomen, heeft een lange baard en deelt graag speculaas uit...  

 
 

Zondag 11 december 14u tot 17u 
 
Nu is het tijd voor iemand anders met een baard: de kerstman!! Jammer 
genoeg zal hij niet langs komen op onze chiro, dus we zullen hem zelf 
moeten knutselen. Breng daarvoor gerust lege wc rolletjes mee!  
 
 

Zondag 18 decmber 10u tot 17u 

Halloween is natuurlijk al lang voorbij, maar tijdens zo’n belangrijke 
feestmaand als deze, moeten we het toch nog eens kunnen vieren. Dit gaan 
we doen door heksenketelsoep met spinnetjes te maken en nog eens wat 
monsterlijke spelletjes te spelen. Voor al die leuke spelletjes heb je natuurlijk 
veel energie nodig, dus neem zeker jullie eigen lunchpakket mee. 4uur krijgen 
jullie zoals elke zondag van ons. 

 

Zondag 25 december GEEN CHIRO 

Van al dat feesten zijn we een beetje moe geworden. Zeker nu het de eerste 
zondag van de kerstvakantie is, gaan we eens allemaal goed uitrusten. 
Geniet van jullie vakantie en tot volgende maand!  

(De eerstvolgende chirozondag zal 8 januari zijn)  

 

Veel feestelijke groetjes, Leider Klaas en Leidster Tine. 



Speelclub 

Vergeet jullie drinkbus niet! 
 

  
4 december van 14u tot 17u  

Nog 2 nachtjes slapen en hij komt bij jullie thuis, hij heeft een lange 
witte baard en lange witte haren, hij heeft een paard en hij komt deze 
zondag bij ons op bezoek. Weten jullie wie hij is?  Zijn jullie braaf 
geweest dit jaar? We komen het allemaal te weten op de Chiro! 

 

 

11 december van 14u tot 17u  

Het is bijna kerstmis, wat hoort er allemaal bij kerstmis? Kerstbomen, 
kerstballen, lichtjes… vandaag gaan we knutselen! Heb jij leuke ideeën 
of weet jij al hoe je een sneeuwlok maakt? Niet getreurd als je het niet 
weet we leren het jullie graag bij.  

18 december van 10u tot 17u  

Ooooohh neee de kerstman is verdwenen 
en het is bijna kerst. We hebben nog maar 
1 keuze… de speelclub inschakelen om ons 
te helpen. Ze zijn onze laatste hoop om de 
kerstman terug te vinden en kerstmis te 
redden. Haal jullie Compass en bottine 
maar al boven want het is tochtdag. 
Vergeet jullie lunchpakket niet meenemen! 

 

 

25 december GEEN CHIRO  

 

Vandaag is het geen Chiro ☹		

Een	fijne	kerst	aan	jullie	allemaal	en	geniet	van	de	cadeautjes!	

	

Jullie	liefste	leiding	xxx	



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

4 December 14u – 17u 

Vandaag komt onze lieve Sint langs kom dus zeker allemaal af en zie maar dat jullie braaf zijn   

zodat jullie allemaal lekker krijgen.    

 

11 December 14u – 17u 

Vandaag hebben we weer een super, geweldig, tof klakkenbuizen spel voor jullie in petto . 

Zeker allemaal komen met hoe meer we zijn hoe leuker het zal zijn! 

18 december 10u – 17u 

 1 2 3 4 5 6 7 zo gaat het goed… 

Vandaag gaan we een rechtdoortocht doen! Altijd lachen geblazen. Zie dat jullie je 4-
gangenmenu bijhebben om ’s middags ons buikje rond te eten.                                      

     25 DEC GEEN CHIRO  

    Fijjne feestdagen en tot volgend jaar!!!  Kusjes van jullie leiders xxx 



Toppers
zondag 4 december 14u-17u

Vandaag wordt het eens tijd dat we
geld gaan inzamelen voor de toppers
door het verkopen van onze
geweldige ijskrabbers.

vrijdag 9 december 19u-21u

Een stoel, het is een geweldig ding, je
kan er niet alleen op zitten, maar je
kan er veel meer dingen mee doen en
dat zullen jullie vandaag met jullie
eigen ogen zien.

vrijdag 16 december 19u-21u

Omdat het bijna kerstmis is gaan
we het vieren met een tof white
elephant soort ding dus pak
allemaal een cadeau mee (max 5
euro)

zondag 25 december geen chiro

Het is vandaag kerstdag dus ga
allemaal naar huis en vier deze
geweldige dag met jullie familie
en nog fijne kerstdagen

Groetjes van jullie geweldige leiding Kobe, Lars en Seppe



  

 

 

 

 

 

December 

Vrijdag 2 December: 19u – 21u 

Sinterklaas loopt ergens rond in Hemiksem. 
Of hij vriendelijk is of niet weten we niet, dus kom voor de zekerheid 

allemaal maar naar de chiro. 
Als hij rare dingen probeert dat we hem kunnen tegenhouden.  

 

Vrijdag 11 December: 19u – 21u 

Vandaag gaan we poen pakken. 
We gaan euro’s omzetten naar doekoes, doekoes naar hella 
skrillaz en hella skrillaz naar dikke floes. 
Zeker komen als je van geld houd. 

Vrijdag 16 December: 19u – 21u 

Vandaag is het bijna Kerst.  
Dus gaan we een kerst feestje geven. 

Neem allemaal een pakje mee van max €5. 
Dit is het extra’tje, 

 want het beste cadeau van al: onze liefde, heb je al. 

Zondag 25 December: Geen Chiro 

Vandaag is het Kerst. 
We hebben al een kerstfeestje gehad dus nu moet 
 je bij je mama en papa zijn, niet bij ons. 
Stop met lezen en ga kerst vieren. 

Beste kerstwensen 

Van jullie favo heiligen 

Sinterjonas en KerstRobbe-man 



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

Vrijdag 2 december (19u tot 21u) 

WOOOOOOOOOW, Sinterklaas is nu al in Hemiksem langs geweest??? 
Ik ben benieuwd wat voor lekkers en spelletjes hij heeft meegebracht!! 
Hopelijk jullie ook. 

 

Vrijdag 9 december (19u tot 21u) 

Een stoel die heeft 4 poten, 4 poten heeft een stoel, en had je 
stoel geen 4 poten dan hadden we vandaag niet zo’n geweldig 

originele dingen kunnen doen met die stoelen. 

 

 Vrijdag 16 december (19u tot 21u) 

WOOOOOOOOW wat? Het is bijna kerst? Dat betekent dat het ook 
weer tijd is om mutsen te dragen!!! Maar misschien zijn jullie mutsen 
best lelijk en eigenlijk hebben jullie liever dat andere mensen dit niet 
zien? 

Zondag 25 december (niet) 

Het spijt mij liefste vriendjes maar vandaag zullen we elkaar niet zien op de Chiro omdat 
het een feestdag is. Ik hoop wel dat jullie allemaal superhard genieten van jullie 

vakantie en de feestdagen! 
 

Vrolijk kerstfeest vriendjes!  


