
‘T BOEKSKE 
OKTOBER - NOVEMBER





Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Chiro tot 17u 

De koude en korte dagen komen nabij, daarom is het vanaf november maar Chiro tot 17u. Wees 

niet getreurd, vanaf april hebben we weer een halfuurtje langer Chiro. 

 

Chirokleren  

Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider erover aan voor of 

na de Chiro 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. Deze is natuurlijk geen verplicht 

onderdeel van de Chirokleren! Voorzie deze kledij zeker van naam!  

 

Wij hebben nog enkele tweedehands Chirobroekjes en –hemdjes. Misschien past je zoon er 

eentje. Vraag het aan een van de leiders. Heb je zelf nog te kleine Chirokleren? Je mag ze altijd 

doneren en er iemand anders een groot plezier mee doen. 

 

Wanted!  

Liggen kroonkurken, balpennen, kurken, knutselgerief, papier, envelopppen, oude ballen of 

ander spelmateriaal, oude handdoeken, verkleedkleren maar stof te vergaren? Je maakt onze 

Chiro er heel blij mee! Breng het mee op een zondag en je krijgt er een grote glimlach en veel 

spelplezier voor in de plaats! Bedankt :)   

 

Jochihe-nieuwsbrief 

 

Abonneer je op de Jochihe-nieuwsbrief om zeker geen belangrijke info te 

missen! Geen zorgen, we spammen je mailbox zeker niet vol.  Schrijf je in 

via https://goo.gl/W5mcK9 !  

 

  



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  

 

Contactgegevens groepsleiding en VB 

Groepsleiding: 

• Ward Goossens 0496 84 40 81  wardgoossens@gmail.com 

• Xander Suetens 0495 83 09 19  suetens.xander@hotmail.be 

 

Volwassen begeleider: 

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

 

Enkele belangrijke data 

• Bivak in Eindhout: 31 juli tot 9 augustus 2019 

• Aspibivak: 8 tot 12 april 2019 

• Ketiweekend: 11 tot 14 april 2019 

 

Inschrijvingsgeld en terugbetalingen 

De leiders zijn volop bezig om alle leden ingeschreven te krijgen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 

25 euro en mag overgeschreven worden op BE43 7331 1602 8501 met vermelding van de naam 

van uw zoon en de afdeling mocht dit nog niet gebeurd zijn. Via je ziekenfonds krijg je een 

tegemoetkoming voor het lidgeld van de jeugdverenigingen en voor jeugdkampen. Hiermee kan 

je € 20,00 tot zelfs € 100,00 terugkrijgen. Download hiervoor het formulier van je favoriete 

ziekenfonds en laat het invullen door de groepsleiding of de VB. 

 

Rebus 

 



Ribbels 
 

 
7 oktober: Chiro van 14u tot 17u30 
Geef acht! Vandaag spelen we een echt legerspel in het bos. 
Trek kleren aan die vuil mogen worden, want vuil worden is 
zeker niet verboden. ☺ Hopelijk zien we jullie verschijnen. 
 
PS: Vergeet jullie €1 niet, zo hebben we deze maand weer 
lekkers om te eten.  
 

 
14 oktober: Chiro van 14u tot 17u30 

♫ Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden 
dat zijn wij. ♫  

Met 10 spelen is veel leuker dan met 5, maar 
met 20 of 30 is nog veel leuker. Breng 

vandaag al jullie vriendjes mee, om hen te 
laten zien hoe cool Chiro wel is. 

 

 
 

21 oktober: Chiro van 10u tot 17u30 
Vandaag is onze eerste tochtdag. We gaan een hele dag alle 
speeltuinen in Hemiksem onveilig maken, en daarna bepalen 
we welke speeltuin de aller-, aller-, allercoolste is. Weet jij 
een speeltuin die we moeten bezoeken? Vertel het ons dan 
zeker voordat we vertrekken.  
 
PS: Breng allemaal boterhammetjes mee, en een drinkbus in een rugzakje. Wij 
zorgen voor een koekje.  
 
 

28 oktober: Chiro van 14u tot 17u30 
Halloween, de feestdag voor alle spoken, geesten, 

vampiers en pompoenen. Wij maken vandaag allemaal 
maskers, spookjes en andere super enge dingen, zodat 

jullie thuis het gezelligste Halloweenhuis kunnen maken. 
 



 
4 november: Chiro van 14u tot 17u 
De Chirogoden hebben ons geprezen met nieuwe Ribbels om mee te spelen, 
maar we weten nog niet wie of waar ze zijn. Help ons mee om dit te 
achterhalen zodat we een dag vol spelletjes en 
plezier met ze kunnen hebben.  
 
PS: Vergeet jullie €1 niet, zodat we sterk genoeg op 
onze benen kunnen staan.  
 

 
 

11 november: Chiro van 14u tot 17u 
Focus! Het is één-tegen-allen, dus jullie zullen vandaag allerlei 
opdrachten moeten uitvoeren in een korte tijd. Zijn deze 
opdrachten niet compleet, dan worden jullie zwaar gestraft! 
Kom alleen als je denkt dat jij het in je hebt om een echte Ribbel 
te zijn. 

 
 

18 november: Chiro van 10u tot 17u 
Ook deze maand doen we een tochtdag. Extra tijd met de vrienden, jippie! ☺ 
Natuurlijk houdt een tochtdag wel in dat we weer eens lang wandelen, maar 
wees niet gevreesd. Een pijlentocht zal dit alles 
plezant maken. 1 Team vertrekt ietsjes vroeger en 
tekent met krijt pijlen op de grond in de richting 
waar ze naartoe vertrekken. Het ander team 
probeert ze in te halen. Wees op je hoede want het 
eerste team kan zich verstoppen! 
PS: vergeet geen boterhammetjes 

 
 

25 november: Chiro van …. tot …. 
Vandaag is de dag dat Chiro Jochihe zijn naam door heel 
Hemiksem en omstreken laat horen. Natuurlijk moeten onze 
leden dan wel aanwezig zijn. Meer info volgt snel! 
Zeker Jochihe’s jongste schatjes! 
 



SPEELCLUB 
 

Zondag 7 oktober – van 14u00 tot 17u30 
Rolschaatsen, skateboards, waveboards, steps, 
stadsfietsen, eenwielers, mountainbikes, longboards, 
heelies, … Ik denk dat jullie de boodschap begrepen 
hebben. Vandaag maken we met onze rollende 
wielertransportmiddelen de kust onveilig. Als je 
geen zin hebt om te stappen is dit jouw dag om je 
te vermaken! Zorg er wel voor dat je een beetje ervaring 
hebt met jouw wieler naar keuze! Denk ook aan je eurootje. 

 
Zondag 14 oktober – van 14u00 tot 17u30 
Hoewel niemand van jullie vandaag moet gaan 
stemmen, vinden vandaag de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats in Hemiksem. 
Jullie zullen vandaag toch moeten kiezen wie onze 
gemeente in de toekomst zal besturen. Je zal zien 
dat politiek toch niet zo saai is als het lijkt… 

 
Zondag 21 oktober – van 10u00 tot 17u30 
Vandaag is het de eerste echte tochtdag, dus smeer jullie 
beentjes maar al in! We trekken er op uit om plaatsen te 
verkennen waar jullie misschien nog nooit zijn geweest. 
Het is dus aangeraden om de beste kaartlezers in jullie 
naar boven te halen, zodat we onderweg niet verloren 
lopen! Neem zeker boterhammetjes mee! 
 

Zondag 28 oktober – van 14u00 tot 17u30 
BOE! Verschoten? Of ben jij te stoer om te 
verschieten? Maak je klaar voor pompoenen met 
gezichten, spoken achter elke hoekje en 
giechelende heksen in de verte. Canada + Rusland + 
India + Malta + Ierland + China + Letland + 
Oostenrijk + Wit-Rusland + Noorwegen = ? 



Zondag 4 november – van 14u00 tot 17u00 
Water, Aarde, Vuur en Lucht zijn de vier naties. Als je 
dan nog een pijl op je hoofd tekent heb je? AVATAR 
Jaaaaaa, goed geraden. Bij welke natie sluit jij je aan? 
Denk daar al goed over na want deze zondag ga je al je 
tijd nodig hebben om jouw natie naar de overwinning te 
brengen. Neem je ook een eurootje mee? 

Zondag 11 november – van 14u00 tot 17u00 
Vandaag is het wapenstilstand. Dan is er vrede tussen alle mensen op 
aarde en heeft niemand ruzie. Behalve wij, want wij zijn ridders en 
ridders vechten graag. We vechten niet om te vechten, we vechten 
zodat we de prinses mee naar huis kunnen nemen, en wie wilt er nu 
geen prinses? 

Zondag 18 november – van 10u00 tot 17u00 
Het is weer tochtdag, en we gaan niet zomaar toch 
maar op kooktocht. Koken en tocht? Huh? Dat past 
toch helemaal niet samen? Wacht maar en je zult zien 
wat er gaat gebeuren. Neem voor de zekerheid 
boterhammetjes mee, want de kans dat we een beer 
tegenkomen die we kunnen neerschieten is tegenover 
op andere dagen in november, niet zo groot op 18 
november. Op 18 november staat de maan namelijk 
samen met Jupiter, en dat vinden beren niet zo leuk.  

Zondag 25 november – van … tot … 
Vandaag is het Chirofeest, meer info volgt daarover nog. 

Tot zondag! 

Zoek de weg tussen de ingang en de uitgang van het doolhof en lees af 
wat er in het doolhof staat:



Rakkers 
 

7 oktober van 14u tot 17u 30 
Beste lidjes vandaag mogen jullie jullie beste sportschoentjes 

aantrekken, want we gaan is zien wie de beste alround topsporter is 
onder jullie. Zeker komen dus! 

PS: Vergeet jullie eurooooootje niet. 
 
 
 

14 oktober van 14u tot 17u30  
Vandaag gaan we is zien wie de stoerste, sterkste rakker is onder 

jullie. Vergeet zeker geen stoere kleren aan te doen en vergeet ook 
niet je sterke spieren mee te nemen. 

Tot dan!  
 

21 oktober van 10u tot 17u30 
 

 Vandaaaaaag is het de allereerste tochtdag van het jaaaaaaar 
(joepieeeee). We gaan ons is goed vuilmaken zoal echte Chirohelden. 

De eindbestemming is nog geheim. 
 

28 oktober 14u tot 17u 30 
 

Omdat we het bos zolang hebben moeten missen gaan we nog eens 
naar het bos trekken. Trek goede loopschoenen aan, vergeet ook 

geen muggenmelk op te doen voor de mugjes in het bos. 
 
 

Ziezo hier hebben jullie maandje oktober. 
 
 

 



 
4 november van 14u tot 17u 

Vandaag gaan we eens zien wie de beste 
chefkok is want we gaan iets maken met eten 

zeker komen dus.  
PS: vergeet jullie eurootje niet. 

 
 

11 november van 14u tot 17u 
 Vandaag gaan we een challenge doen: de 1 cent 

challenge. 

Wees erbij want misschien worden we wel rijk.😊 
 

18 november van 10u tot 17u 
Je ziet het al aan het uur vandaag is het weer een tochtdag. 

joeppie de poepie. Vandaag gaan we het grote Hemiksem 
pleinenspel doen. We gaan op elk plein spelen in Hemiksem 

Zeker komen! 
 
 

25 november van … tot … 
 

Vandaag is het Chirofeest. Misschien doen we het dit jaar wel 
een beetje anders, wie weet. Kom zeker kijken dan weet je 

het. 
Verder info volgt nog! 

 
 

Groetjes jullie lieve leiders: ERRAW,NORAA,OCIN 
 
 



Toppers 
Oktober 

Zondag 7 oktober 14u-20u 

We trekken naar ‘t stad met de fiets en een hoed vol toffe uitdagingen, wat durf jij en wat 

niet?? We zullen het deze zondag ontdekken!! Vergeet geen eurootje voor het vieruurtje en 

neem ook geld mee voor de frietjes. 

 

 

 
Zondag 14 oktober 14u-17u30 

Draken waken en monsters verschuilen zich voor het grotere kwaad dat de wereld zal 

verslinden, het ligt in jouw handen om de wereld te redden… 

 

 

 

 

Zondag 21 oktober 10u-17u30 

‘Dag meneer kunt u mij vertellen waar ik vandaag heen moet??’ ‘Jazeker, u moet rechtdoor’ 

‘En daarna?’ ‘ Rechtdoor’ ‘ En daarna?’ ‘Rechtdoor’ ‘En daarna?’… ( Vergeet geen bammekes 

voor tijdens de middag) 

 

 

 

 

Zondag 28 oktober 14u-17u30  

Ooit  afgevraagd hoe omgekeerd honkbal eruit zou zien?? Ik ook!! En we zullen het vandaag 

ontdekken!! Neem jullie hoog ontwikkelde breinen mee en samen zullen we alles 

omdraaien! 



 

 

Toppers 
november 

Zondag 4 november 14u-20u 

We gaan een mega super deluxe cool spel spelen!! Wees allen aanwezig met volgende 

benodigdheden: Een euro voor het vieruurtje en geld voor frietjes!! 

 

 

 

Zondag 11 november 14u-17u30 

Vandaag zullen we zien wie het hoogste vliegt en het coolste is!! Neem jullie creativiteit mee 

en je armspieren anders geraken ze de lucht niet in 😉 

 

 

Zondag 18 november 10u-17u30 

Vandaag gaan we op stap naar het prachtige mooie… Niel, neem allemaal jullie survival skills 

mee en bammekes voor tijdens de middag. 

 

Zondag 25 november van … tot …. 

Vandaag is het het Chirofeest!! Verdere info volgt. 

 

Jullie allerliefst en favoriete leider: Kabouter Robbe 



Kerels 
Oktober 

7 Oktober 14:00 tot 20:00 

Vandaag gaan we ons lokaal en niuew kleurtje geven en het een beetje pimpen. 
Als je nog ideën hebt laat het me dan weten. Het is avondchiro vanavond, vergeet 
dus geen centje voor lekkere frietjes en je eurotje voor het 4 uur 
 
14 Oktober 14:00 tot 17:30 

Kennen jullie Jack the Ripper? Hij was een beroemde 

seriemoordenaar. We gaan het een beetje naspelen. We 

gaan in teams spelen. Een team zal Jack spelen en da 

andere zullen detectieves zijn. Zeker komen zou ik 

zeggen. 

21 Oktober 10:00 tot 17:30 

Het is de eerste tochtdag Joepi. Daarom gaan we vandaag naar de kleiputten. 

Zorg dat je misschien iets of wat propere kleren meeneemt want je kan wel heel 

vuil worden. 

28 Oktober 14:00 tot 17:30 

Vandaag mogen jullie zelf een spel leiden. Voor 

sommige misschien een moeilijke opdracht voor 

andere weer makkelijk. Kom zeker als je je wilt 

bewijzen. 

 

 

 

 

 

 



November 
 

4 November 14:00 tot 20:00 

Jullie zijn misschien wel jongens, maar ik denk dat jullie ook wel perfecte meisjes 

kunnen zijn vandaag is het een omgekeerde dag. Kom allemaal verkleed als een 

meisje naar de chiro.Ook is het avond chiro vergeet dus geen centje voor de 

frietjes en een eurootje voor het 4-uur. 

 

11 November 14:00 tot 17:00 

Vandaag spelen we Risk. Sommige van 

jullie zullen denken: wat saai een 

bordsepel.Maar ne wij spelen een heel 

andere versie wil je zien wat voor versie 

zul je vandaag moeten komen. 

 

18 November 10:00 tot 17:00 

Er is een moordenaar op het pad. De 

FBI zit hem op de voeten. Zal de FBI 

hem te pakken krijgen? Het is ook 

tochtdag dus vergeet zeker geen 

lunchpakket mee te nemen. 

 

25 November van …. tot ….: CHIROFEEST 

Het is Chirofeest yeey. Verder informatie zal volgen vanvoor in het boekje. Check 

dat zeker even uit 

 

Groetjes Jesper 



Maand 2, jeej, wordt leuk, kheb er zin in, tot zondag. 

Creativiteit is gaan vliegen, jullie zullen het met een gewoon boekje moeten doen! 

 

7 Oktober (14u tot 20u) 

Over twee weken leefweek? Daar ben ik nog niet zo zeker van! Ik vraag mij 

af of jullie wel kunnen koken, wat een vrij essentieel deel is om een 

leefweek te kunnen doen. Vandaag mogen jullie je dus  bewijzen. Haal je 

kookkunsten dus maar boven! 

 

14 Oktober (14u tot 17u30) 

Vandaag zijn het verkiezingen. Ik weet het dat jullie niet zijn gaan stemmen, maar 

hoe zouden jullie  het doen als jullie op de lijst zouden staan. Wie wordt de 

burgemeester van de Aspiranten, wie wordt de loser van de verkiezingen? Ontdek 

het vandaag. 

 

21 Oktober (10u tot 17u30) 

Geld verdienen! Zonder geld, geen grave activiteiten. We 

beginnen de zondag met WC rollen mooi te  versieren. Als 

alles goed gaan kunnen dan vanaf de middag die rollen 

verkopen. Kan je maar een deel van de zondag komen? Kom 

dan toch! Zo draagt iedereen zijn steentje bij om er een graaf 

jaar van te maken. 

 

28 Oktober (13u45, inderdaad, een kwartier vroeger dan anders, tot 17u30) 

Stelen met de ogen. Dat is wat we vandaag gaan doen. Leer de leden kennen, 

leer de manier van spelen uitleggen,… . Misschien mag je zelfs meespelen. 

We doen vandaag een meeloop. Wees aanwezig om zo volgende week een 

perfecte aspi in leiding te doen! 

  



Wat zal maand 3 ons brengen. Chiro tot 17u (we moeten dus meet plezier maken in 

minder tijd). Verder, ja lees het ea: 

4 November (13u30, jaja als leider kom je optijd!, tot 20u) 

DE moment. Jullie mogen bewijzen wat jullie allemaal al geleerd 

hebben. Vandaag zijn de -12 kindjes helemaal van jullie. Nadien 

eten we samen frietjes(vergeet dus geen geld!) en blikken we terug 

op deze gegarandeerd mooie dag!  

 

11 November (14u tot 17u) 

‘Wapenstilstand’. Het einde van de grote oorlog. 100 jaar geleden wast 

allemaal gedaan. Wel, wij beginnen opnieuw. De grote vraag: Waar kunt je 

allemaal oorlog voeren, en waar is oorlog voeren het graafste/ leukste/… 

Ontdek het, onderzoek het! 

 

18 November (10u tot 17u) 

Antwerpen. Zo’n schone stad die we vandaag eens helemaal 

binnenste buiten gaan keren. We spelen de mooiste spelletjes 

van de Chiro, op de mooiste plaats van de wereld, en dan liefst 

nog op de drukste spot van ’t Stad. 

 

 

25 November (…u tot …u) 

Vandaag is het Chirofeest. Wat we gaan doen? Waar we het gaan doen? Om hoe laat 

we het gaan  doen? Met wie we het gaan doen? Voor mij is het voorlopig nog een 

even grote vraag! Verdere info zal later nog wel volgen!  

 

Ale tot volgende maand ea, jullie super gemotiveerde lijder. 

 

 

 

 

(info: lijder = iemand die onder iets anders lijdt. Dit is dus zeer zeker geen typfout!) 


