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BOEKSKE 

juni-	juli 
  

 

 

COMING SOON... BIVAK 2017! 
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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

 
 

De Ster 
Om het jaar af te sluiten gaan we met zijn allen nog eens naar De Ster in Sint-Niklaas. Dit doen 
we de eerste zondag van de grote vakantie, 2 juli dus. We spreken af om 9u aan de lokalen en 
we komen om 17u30 weer aan in Hemiksem. Vanaf rakkers gaan we met de fiets. Voor ribbels 
en speelclub zoeken we bereidwillige ouders om ons te vervoeren. Als je kan rijden laat dan 
gerust iets weten!  
Neem je zwemgerief, zonnemelk, lunchpakket én je identiteitskaart mee. Zonder 
identiteitskaart mag je in De Ster niet binnen! Zorg er ook voor dat je fiets in orde is en je banden 
goed opgepompt. 

Bivak 
Het bivak komt nu steeds dichterbij. Jullie leidertjes zijn volop bezig met bij jullie thuis langs te 
komen om jullie in te schrijven. We gaan dit jaar naar Rillaar, van 31 juli tot 10 augustus. Wij 
hopen dat jullie allemaal vol enthousiasme aan het wachten zijn, wij alvast wel! 

Examenchiro 
Het einde van het schooljaar is voor velen een opluchting en iets om naar uit te kijken. Jammer 
genoeg niet voor onze oudste leden (en sommige leiders), want dan zijn het namelijk ook 
examens. Om die reden krijgen de oudste leden een mini-chirozondagervaring op vrijdag. Deze 
zijn van 19u tot 21u en zijn perfect om van die vieze examenstress af te geraken. 

Spaar mee voor gratis speculoospasta op kamp! 
Boodschap voor alle koekiemonsters en fans van Lotus Speculoospasta:  
Spaar jij mee voor gratis Speculoospasta op kamp? Verzamel dan samen met ons de flapjes die 
je op alle Lotusproducten vindt. Bezorg ons de flapjes of registreer ze zelf via 
www.lotusopkamp.be. Kies daar voor Hemiksem en dan voor Chiro Jochihe. Zo kunnen wij 
binnenkort weer heel wat lekkers op onze bokes smeren! 
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Spaar mee voor gratis melk op kamp! 
Joyvalle trakteert jeugdbewegingen op gratis melk voor het kamp. Het enige wat wij daarvoor 
moeten doen, is de rode Joyvalle-flapjes verzamelen. Per 10 gespaarde flapjes, ontvangen we 1 
liter melk. Breng deze flapjes op zondag mee en geef ze aan onze leiders of steek ze in de 
Chirobrievenbus. Onze leden en leiding zijn jullie hiervoor eeuwig dankbaar! 

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 ! 

Belangrijke data 

• 31 juli – 10 augustus: Bivak in Rillaar 
• 25 – 30 augustus: Krinkel voor aspi’s en leiding 

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’s 
Groepsleiding: 

• Yari Vaerewijck  yarivaerewijck@live.com 0497 06 28 22 

• Orest Pszeniczko  orest.pszeniczko@student.kdg.be  0468 20 78 54 

Volwassen begeleiding 

• Ken Avonts  ken.avonts@telenet.be  0474 51 40 77 

• Wannes Van Havere  wannesvanhavere@hotmail.com 0498 40 57 22 
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Raadseltjes 
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Ribbels 
 

4 juni: Chiro van 14u tot 17u30 
Wij hebben bezoek gekregen van het Belgisch leger. Zij hebben een 
wel heeeeeeel speciale opdracht voor jullie! Dus doe je camouflage 
kleren maar aan en bereid je voor op een spannende zondag! Oohja, 
en vergeet je eurootje niet, want van deze opdracht kun je weleens 
veel honger krijgen! ;)  
 

11 juni: Chiro van 14u tot 17u30 
Vandaag gaan we nog eens de kok uithangen, dus zie maar dat je 
goed voorbereid bent en je mooiste keukenschort meehebt, want 
misschien komt er wel jury!   

 
18 juni: Chiro van 10u tot 17u30 
Vandaag gaan we eens kijken wie van jullie echte 
kampioenen zijn. We organiseren onze eigen olympische spelen. 
Doe jullie loopschoenen maar aan en smeer die benen maar goed in! 
 

25 juni: Chiro van..................... 
Aaaaaaaaaaaah, om hoelaat moeten we nu op de Chiro zijn? 
No panik jongens. het is vandaag geen Chiro :’( Het zijn namelijk de 
Zomerfeesten. Misschien zien we jullie daar wel terug! 
 
2 juli: Chiro van 9u tot 17u30 
We gaan vandaag naar De Ster! Ik weet niet of jullie weten wat dat 
is, maar het is een heeeeel groot zwembad! Dus neem allen jullie 
zwemgerief, zwembril, lunchpakket en identiteitskaart mee. 
Meer info vind je vooraan in ’t boekske! 

 
31 juli tot 10 augustus: Bivak. 
Ja jongens, het is eindelijk zover, wij vertrekken op bivak :) 
Als je mee gaat, is het super goed! En als je niet mee gaat, vinden wij 
het heel jammer...  
 
 
 

 
XOXO jullie leiders!!!! 
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Lieve Speelclubbers, 
 
Omdat Yari en Lieze geen tijd hadden om ’t Boekske 
te maken, heb ik deze verantwoordelijkheid op mij 
genomen. Mijn naam is Apo Calyps. Ik ben de meest 
beroemde waarzegster van heel Hemiksem en omstreken. 
Ik zal mijn best doen om contact te maken met de 
toekomst en jullie zo te laten weten wat jullie binnenkort 
gaan doen...  
 

Ik zal eens zien eh... De eerste zondag, dit is 4 juni zie ik gekke dingen... 
Vanaf 14 uur lijken jullie heel actief, maar de spelen zien er wat gek uit. 
Jullie handen zijn samengebonden, oh, en sommige kunnen kunnen niet 
spreken. Het is nogal een gek zicht... Wat zou dit allemaal betekenen? 
Ik ben alvast wel al benieuwd! Jullie lijken ook iets mee te nemen, is 
dat een eurootje? 
 

Voor de tweede zondag, ik denk dat dit 11 juni om 14 uur is, zie ik veel 
wielen die bewegen... Zijn dit fietsen? Oh, en steps! En rolschaatsen? 
Ik zie de mooiste exemplaren, en voel dat die van jullie zijn! Zou dit 
een dag op wieltjes kunnen zijn? Dat vond ik ook zo leuk toen ik in de 
Chiro zat! Breng dus zeker jullie tofste vervoersmiddel mee. Ik zie 
dat jullie jullie enorm gaan amuseren! 

 
Op 18 juni wordt het een lange zondag... van 10 tot 17.30, kan dit? Ik kan niets 
zien... ik vermoed dat jullie leiders dit als verrassing willen houden? Het lijkt heel 
mysterieus, maar zal zeker de moeite waard zijn! Een lunchpakket zou wel eens 
van pas kunnen komen... 

 
Op 25 juni zie ik helemaal niets! Dat is gek... Wat zou dit kunnen betekenen? Is het geen Chiro 
dan? Maar niet getreurd… ik zie wel dat het Zomerspelen zijn op onze koer en dat de leiding 
ook aanwezig is! Misschien kom je ze wel tegen. Doe ze zeker de groetjes!  
 
Op 2 juli zie ik een grote ster... Hmm, wat zou dit kunnen betekenen? De 
Ster lijkt zich niet in Hemiksem te bevinden, maar verder weg... In Sint-
Niklaas, kan dat? Dat is wel lang onderweg... Ik raad jullie aan om 
daarom al om 9 uur naar de Chiro te komen. In mijn voorspellingen zie ik 
dat jullie er dan wel op tijd geraken. Ik zie ook zand en water! Het lijkt 
een hele mooie dag te zijn, amuseer jullie! Vergeet ook jullie zwembroek, 
handdoek, identiteitskaart en lunchpakket niet! Jullie ouders staan jullie 
al terug op te wachten om 17.30! Meer info vind je vooraan het boekske! 
 
Zo, dit was het. Amai, dat lijkt wel de moeite! Veel plezier alvast. 
En heel veel groetjes aan Yari en Lieze! 
- Apo Calyps  
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Rakkers 
 

De	maand	juni,	de	allerlaatste	Chiromaand	voor	het	bivak.	We	geven	er	nog	een	laatste	keer	
een	goei	lap	op	en	gaan	dan	in	één	rechte	lijn	naar	het	bivak!	
4	juni	14u	tot	17.30u	
“Leider,	 waarom	 hebben	 wij	 dit	 jaar	 nog	 geen	 laddercompetitie	 gedaan?”	
Schandalig,	daar	gaan	we	vandaag	verandering	in	brengen!	Niet	denken	dat	het	
een	 normale	 saaie	 laddercompetitie	 wordt	 die	 we	 allemaal	 al	 honderd	 keer	
gedaan	hebben.	Nee	nee,	dit	wordt	een	mega	super	bombastisch	fantastisch	next	
level	laddercompetitie!	Zie	maar	dat	jullie	goed	wakker	zijn	vandaag.	(Een	euro	
van	de	maand	 is	ook	altijd	welkom	als	 jullie	wekelijks	van	een	 lekkernij	willen	
kunnen	smullen)	
11	juni	14u	tot	17.30u	
“Leider,	gaan	wij	dit	jaar	op	kamp	een	12-uren	spel	spelen?”	Natuurlijk,	en	vandaag	gaan	we	
dan	 de	 enige	 echte	 pre-12-uren	 spelen,	 op	 3	 uur	 en	 30	 minuten.	 Neem	 jullie	 sluip-,	
camouflage-	en	verdediging	skills	zeker	mee	zodat	we	na	vandaag	helemaal	klaar	zijn	om	het	
12-uren	spel	te	overleven.	

18	juni	10u	tot	17.30	u	
“Leider,	 wat	 gaan	 we	 doen	 vandaag?”	 Vandaag	
trekken	we	 er	 nog	 eens	 op	 uit,	 naar	 plaatsen	 die	 je	
fantasieën	te	boven	gaan.	Spannend	wordt	het	zeker	
en	 vast,	 maar	 meer	 gaan	 we	 nog	 niet	 verklappen!	
Vergeet	 geen	 lunchpakket,	 drinken	 en	 goeie	
stapschoenen,	want	we	gaan	op	avontuur!		

25	juni	Geen	Chiro	
“Leider,	waarom	 is	 het	 geen	 Chiro	 vandaag?”	Omdat	 de	 zonnekesschool	 onze	 speelplaats	
heeft	afgepakt.	Dat	betekent	dus,	een	week	geen	Chiro,	ooooooh,	misschien	is	het	een	ideetje	
om	deze	zondag	te	benutten	met	het	inpakken	van	jullie	valiezen,	want	over	een	dikke	maand	
vertrekken	we	op	bivak!	We	zien	jullie	graag	volgende	week	terug!	
2	juli	9u	tot	17.30u		
“Leider,	ik	ben	nog	moe”	“Ja	lid,	de	leider	ook,	maar	er	staat	
een	bangelijk	dag	aan	te	komen,	en	dat	is	het	vroeg	opstaan	
zeker	waard!”	Vandaag	gaan	we	naar	De	Ster,	maar	omdat	
we	ons	daar	zooo	graag	zooo	lang	willen	kunnen	amuseren	
worden	jullie	allemaal	om	negen	uur	aan	de	Chiro	verwacht!	
Vergeet	jullie	zwemshorts,	handdoekskes,	identiteitskaart,	
lunchpakket,	 fiets	 en	 six-packskes	 niet.	 Voor	 meer	
informatie	verwijzen	we	jullie	graag	door	naar	vanvoor	in	het	
boekske!		
Jullie	zullen	ons	nu	een	maand	lang	moeten	missen	(“OOOH”).	De	leidertjes	zijn	volop	bezig	
het	bivak	voor	te	bereiden,	maar	het	wordt	dan	ook	het	graafste	bivak	dat	jullie	ooit	al	hebben	
meegemaakt!	30	juli	zien	we	jullie	allemaal	gepakt	en	gezakt	en	vertrekken	we	op	een	tocht,	
boordevol	Chiro!	

Rurik de brede & Xander de smalle 
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Toppertjes 
Juni-Juli 

 
4 Juni van 14u tot 17u30 
De leiding vraagt zich al een 
tijdje af welke superheld jullie 
zouden willen zijn. Dat gaan we 
vandaag van elks van jullie te 
weten komen in het 
Superheldenspel. Vergeet zeker 
jullie eurie niet voor het 4-
uurtje. 
 
9 Juni van 19u tot 21u 
Aaah de periode van de examens is weer aangebroken of misschien 
al volop bezig. Wat we vandaag gaan doen, zullen jullie moeten 
komen ontdekken.  
 
16 Juni van 19u tot 21u  
De meeste van jullie zijn nog volop bezig met de examens, anderen 
zijn er dan weeral van af. Om het einde van de examenperiode af 
te kondigen, spelen we een spel dat we allemaal graag zouden 
willen spelen. Be there or be square! 
 
25 Juni GEEN CHIRO 
Vandaag is het geen Chiro vanwege de zomerfeesten. Dus blijf maar 
gezellig thuis, geniet van de rust en we zien elkaar terug over 
een week!  
 
2 Juli van 9u tot 17u30 
Bereid jullie al maar voor op een 
fantastiche dag met strand, hopelijk zon 
en water. We begeven ons vandaag naaar 
De Ster. Vergeet zeker jullie 
lunchpakket, identiteitskaart, 
zwemgerief en fiets niet! Meer info vind 
je nog vooraan in het boekje. 
 
 

Mattie en Jerrie 
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Zondag 4 juni 14:00-17:30 
Vandaag staat SAMGRILLS voor 
jullie paraat! Wat nu als je op een 
eiland komt vast te zitten…. Hoe 
redden we het dan? Dat komen 
jullie vandaag te weten xoxo breng 
zeker kleren mee die nat mogen worden 
hehe, en je euroke! :p 
   

Vrijdag 9 juni 19:00-21:00 
Zoals we allemaal weten maar mss nog niet 
willen aanvaarden is dat het weer 
examentime is :’( Maar wees getroost, het 
is weer de laatste periode van het jaar en 
zoals ik van jullie gewoon ben, kunnen 
we dat wel aan he :) wat jullie vandaag 

zeker niet mogen doen thuis is eten want 
wij gaan er namelijk een lekker gezellig bbq 

avondje van maken ^^ neem allemaal jullie eigen 
vleesjes mee en werk jullie playlist maar al bij, voor de rest 

zorg ik wel he xoxo mokke  
 
Vrijdag 16 juni 19:00-21:00 
Yes de examens zitten er al weer bijna op. Om de stress uit jullie lijf 
te krijgen gaan we een sauna proberen maken :p een klein projectje 
om te zien of we op kamp de andere groepen kunnen imponeren met 
onze skills... �BE THERE! 
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Zondag 25 juni xx:xx-xx:xx 
Vandaag is het geen Chiro omdat het de zomerfeesten zijn aan onze 
lokalen ;) maar voel je jezelf er niet goed bij om een zondag zonder 
Chiro door te brengen? Kom dan maar de teamskills van jullie leiders 
bewonderen !!!!  

 
Zondag 2 juli 9:00 -17:30 
Jaaaaaaa het is zomer!!!! Om het af te leren gaan we nog ene keer voor 
het kamp Chiro doen he ;) vandaag is de dag, de dag om al jullie 
moves en tricks boven te halen! We gaan namelijk naar De Ster en ik 
heb vernomen dat daar schoon volk te vinden is ;) zeker die dag als 
wij er zijn haha. Neem je zwemgerief, lunchpakket, identiteitskaart, 
fiets en mss een klein extraatje mee voor een ijsje etc.  
 
Ps. Love Sam 
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Memelords	
4	juni	14-17:30	
ki	vloe	de	spnnngai	la	kmnoe.	Tsi	nmlkaeij	xmnseae.	
Drmaao	 gnaa	we	 prmnouie!!!	 Nee	 ntrlkauuij	 ntie.	
Vndgaaa	 gnaa	 we	 rdnroiaie	 splnee	 dnoe.	 Zkree	
kmnoe	si	de	bdschpooa!		
	
9	juni	19-21	
het	si	wree	vrdgvndchrijaaoio!	Nmee	 llmlaeaa	nee	
lkeu	gzlschpspleeae	mee!		
	
16	juni	19-21	
vndgaaa	gnaa	we	kknoe!	Nmee	llmlaeaa	nee	mooie	kkschrtooo	mee!	Hte	zla	tsie	
znij	mo	je	vngrsie	vna	fa	te	lkknie!		
	
25	juni	/////	
vndgaaa	 si	 hte	 gnee	 chrio	L	 (zmrfstnoeeee)	 mraa	 jlluie	 mgnoe	 nso	 kmnoe	
sprtrnuoee!	Xxxx	
	
2	JULI!!	9-17:30	
we	gnaa	nraa	de	stre!	Kmo	mte	de	ftsie	nraa	de	chrio!	We	zllnue	re	nee	
plznteae	dga	vna	mknae!	Vrnooaa	vndnie	jlluie	xtrea	nfrmtioaie	vroe	de	stre!	
	
Ik	hoop	dat	jullie	deze	geheime	code	hebben	ontcijferd…	nu	rest	er	nog	1	ding	…	
BIVAKKKK	
PS:	Krinkel	niet	vergeten!		
MUCHOS	
LUVOS	
ORESTOS	
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Lied van de maand juni: Ballen 
1-2-3-en LALA: Lalala lala lalala Lalala lala lalala Lalala lala lalala    
 
Ik trek m’n stoute schoenen aan  
Ik trek niks anders aan, ik trek 
Rebelleke trek het me niet aan  
Ik ben van Chiro Jochihe! 
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 
 
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  
 
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 
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 x2 
WIJ GAAN HARD   
Om twee uur zondagnoen   
Durf ik foute dingen doen 
Durf ik alles wat niet mag   
ZONDAG ANARCHIRODAG! 
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Lied van de maand juli: 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. 
 
Toch zal voor ons ook het uur gaan komen, 
't Kan niet eeuwig winter zijn!  
Dan roepen en zingen w' in alle tonen: 
"Land van mij, gij zijt weer vrij." 
 
Refrein 
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AALST, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | ANTWERPEN, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | BRUGGE, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 

BRUSSEL, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 | GENT, Huis aan de waterkant, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | HASSELT, Vaartstraat 14,  

011-23 14 89 | LEUVEN, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 | MECHELEN, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 | ROESELARE, Merelzang, 

 Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | SINT-NIKLAAS, Stationsstraat 77, 03-766 07 66 | TURNHOUT, Sint-Antoniusstraat 37, 014-42 15 13

Commerciële dienst & magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, Tel. 03-270 04 44, E-mail: debanier@debanier.be

ONZE WINKELS

De Banier voorziet een ruim  

assortiment aan Chirokleren.  

Elk Chirolid kan hieruit een 

keuze maken naar eigen  

smaak en interesse.

KEURIGE KLEREN

Een uitgebreid assortiment circus-materiaal, uitdagend spelmateriaal en originele gezelschapsspelen:daarvoor moet je bij De Banier zijn!

SPETTEREND SPEL- EN  
JONGLEERMATERIAAL

Kleine en grote Chirogeschenken 

voor familie en goede vrienden!

GEZELLIGE GESCHENKENDoor de jaren heen is De Banier een speciaalzaak voor creatieve knutselaars geworden. Met een Chirolidkaart krijg je 10 % korting op alle knutselmateriaal.

CREATIEF KNUTSELEN

In De Banier kun je terecht voor:
de winkel v a  n de Chiro

MEER LEUKE PRODUCTEN EN WEBSHOP OP  WWW.DEBANIER.BE


