
 



Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Chiro Coronaproof 

In de maand december en alvast tot midden januari zal het enkel (echte) Chiro zijn voor de -12. 

Voor de +12 is het, zoals de voorbije weken, online te doen. 

 

Verzamelen en ophalen 

• Ribbels verzamelen aan de grijze poort (Frans Huysmanslaan). 

• Speelclub verzamelt aan de groene poort (E. van Nuffellaan). 

• Rakkers verzamelen aan onze Chiropoort (Lindelei). 

 

Wat breng je mee? 

• Drinkbus 

• Regenjas en voldoende warme kleren 

 

Waar zorgen wij voor? 

• Water en zeep & alcoholgel om regelmatig onze handen te ontsmetten. 

• Apart verpakte vieruurtjes 

• Elke afdeling speelt apart. 

• We spelen zo veel mogelijk buiten. 

• We vermijden contact met externen zo veel mogelijk. 

 

 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen voor dit jaar gebeuren volledig digitaal. Door te surfen naar 

inschrijven.chirojochihe.be kan je je zoon inschrijven om een jaar lang mee met ons te spelen. 

Na het invullen van jullie gegevens, word je meteen doorgestuurd naar een betalingspagina om 

het lidgeld van €35 te betalen. 

 

  

https://inschrijven.chirojochihe.be/


Chirokleren  

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!  

 

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. 

 

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 !  

 

 

 

Schrijf alvast in je agenda…  

• RakTop-weekend: 19-21 maart 2021 (onder voorbehoud 🙂) 

• Spaghettislag: 13 maart 2021 

• Bivak in Mol: 31 juli tot 9 augustus 2021 

 

Contactgegevens groepsleiding en VB 

Groepsleiding: 

• Kobe Opdenbergh 0468 24 96 21  opdenbergh.kobe@gmail.com 

• Raf Overvelde  0491 89 34 35  rafovervelde@gmail.com 

 

Volwassen begeleider: 

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

 

 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ribbels   

Deze maand mogen jullie je verkleden als mega stoere Ridder (enkel 6 December niet, dan 
komen we allemaal als Sinterklaas of roetpiet) 

6 December 14u00 tot 17u00 
 
                                 
  
                                 
Ik wil graag een heel cool 
mega leuk sinterklaas spel 
spelen op de Chiro  
  

                                 
mega leuk Sinterklaasspel 
spelen op de Chiro  
  

                                 
spelen op de Chiro  
  
                                 
Ik ben suuuper braaf 
geweest  
  

                                 
geweest en heb altijd mijn  
  

 
Beste Sinterklaas 
                                 
  

                                 
groentjes op gegeten 
                                   
Liefs van de Ribbels 
  

 13 December 14u00 tot 
17u00 
 
De Leeuwenridders hebben 
het Ribbel lokaal veroverd!                  
 
                                 
  

Zullen de Ribbelridders het   
lokaal terug kunnen 
veroveren?  
 
Pak je zwaard op want we 
trekken zondag ten strijde! 
 
                                 
  

 27 December GEEN CHIRO 
 
Ook ridders verdienen rust. Jullie hebben 
deze maand enorm hard gevochten tegen 
gote gevaren. Vandaag mogen jullie dit 
gezellig vieren met je famillie. 
 
Tot volgende week stoere ridders‼  
 
                                 
  

 20 December 14u00 tot 
17u00 
 
Er is weer een draak gezien 
in het bos! Enkel de beste 
bosridders kunnen hem 
verslaan en daar hebben   
we jullie hulp voor nodig!  
 
 
 
                                 
  



Speelclub 
 

Zondag 6 december van 14u00 tot 17u00 
Heeft de Sint bij jullie ook cadeautjes gebracht? De 
pieten hebben hem daarbij waarschijnlijk geholpen. 
Vandaag gaan jullie samen met jullie vriendjes in de vel 
van een echte piet kruipen en testen of jullie ook zo 
goed pakjes kunnen rondbrengen. 
 

Zondag 13 december van 14u00 tot 17u00 
Wat weten jullie allemaal over de winter? Deze zondag gaan we 

jullie kennis over alles wat met winter, sneeuw, koud en ijs te 
maken heeft. Kom je kennis vandaag testen en neem het op 

tegen jullie sterke tegenstanders om te zien wie er het meest van 
de winter af weet. 

 
 

Zondag 20 december van 14u00 tot 17u00 
Wil je samen met ons komen wandelen, we gaan van hier naar daar naar 
overal. Zie maar dat jullie stevige wandelschoenen en kleed jullie goed aan 
voor tegen de koude winden. 
 
 
 
 
 

Zondag 27 december: GEEN CHIRO 
Vandaag zitten we allemaal gezellig thuis te eten met ons gezin. 

We vieren samen Kerstmis, daarom doen we vandaag geen Chiro. 
We zien jullie graag volgende week terug. 

 
 

 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 6 december 14u - 17u 

Jippie! Het is de dag van Sinterklaas! Maar hij en zijn pieten hebben dit jaar 
wel heel veel werk!  
Ze hebben onze hulp nodig om alle zakjes lekkernij tot de kinderen te 
brengen. Elk braaf kindje verdient een zakje, maar degenen die vandaag 
goed meespelen, kunnen extra snoep krijgen! 
 
Zondag 13 december: 14u - 17u 

We gaan vandaag weer eens de bossen van Hemiksem onveilig maken. 
Doe gepaste kledij aan en vergeet je klakkebuis niet mee te nemen! 
 
Zondag 20 december: 14u - 17u 

Het is bijna Kerst en dat gaan we vandaag vieren. Kom aan in je kersttrui en 
neem een cadeautje mee (3 tot 5 euro). Let op! Geen cadeautje bij = geen 
cadeautje voor jou!  
We gaan het lekker gezellig maken en leuke spelletjes binnen doen.  
 
Zondag 27 DECember: GEEN CHIRO 



 

Toppers 
 

We moeten het nog even volhouden, die online Chiro! Weet je nog niet hoe dat werkt? 

We leggen het graag even uit! 

Alle +12 van onze Chiro zit samen op een Discord server. Op die server kunnen we 

samen dingen doen met de anderen, maar ook alleen met de Toppers praten en 

chatten. Om mee te kunnen doen moet je dus een paar dingen doen: 

1. Ga naar deze link: https://discord.gg/x5GqTSrxFX 

2. Maak een account aan voor Discord. Zo kan je elke week opnieuw inloggen 

met dezelfde account en moeten wij niet elke week opnieuw goedkeuren dat 

je erbij komt. 

3. Chatten kan in een tekstkanaal. De Toppers kunnen 

enkel chatten in het speelplaats-kanaal en het topper-

lokaal. Om naar een tekstkanaal te gaan klik je op de 

naam van het kanaal.  

4. Praten kan in een spraakkanaal. Ook daar kunnen de 

Toppers alleen in de Speelplaats en het Toppers 

Lokaal. Deelnemen aan het gesprek doe je door op het 

kanaal te klikken. 

Als je nieuw bent op de server, moeten wij jullie eerst nog 

Topper maken voor jullie iets kunnen doen. We krijgen een 

melding als er iemand nieuw is, dus dat gebeurt normaal wel 

vrij snel. 

Als er een probleem is, kan je altijd een berichtje sturen naar 

ons! Onze telefoonnummers staan op de site. 

 

VRIJDAG 4/12 van 19u tot 20u30 

Horen jullie de Sint dit weekend over de daken lopen? De Sint 

en zijn Pieten moeten bij iedereen binnen pakjes komen 

brengen, maar met al die huizen zonder schoorstenen en 

alarmsystemen is dat niet zo simpel meer als vroeger. Wij 

gaan vandaag eens testen hoe moeilijke de Pieten van 

tegenwoordig het wel hebben. 

 

https://discord.gg/x5GqTSrxFX


 

 

VRIJDAG 11/12 van 19u tot 20u30 

Al die examens, pffff… Wat je op je examen best niet doet is 

gokken. Vanavond kan dat w  el! We brengen het Casino tot 

jullie thuis. Een extra startbonus kan je verdienen door een 

gepaste Casino-outfit aan te doen! 
We spelen niet met echt geld hé       

 

ZONDAG 20/12 van 14u tot 17u 

Het is bijna Kerst! Dat moeten we vieren! Ons online 

kerstfeestje wordt er eentje  dat je niet kan missen. Wat we 

allemaal zullen doen, daar kom je wel achter! Eén ding is 

zeker, de Kerstsfeer zal niet ontbreken! 

 

 

ZONDAG 27/12: GEEN CHIRO 

Het is het midden van de vakantie. Dan is het jammer genoeg geen Chiro ⤜(ⱺ ʖ̯ⱺ)⤏ 

We zien jullie weer terug in 2021! 

 

Jullie liefste kapoenen, 

 



Fakka dreiriez! 

Het is niet omdat het geen Chiro meer is dat we jullie geen episch boekje kunnen presenteren.. 

( Natuurlijk zijn al onze Zondagen van de maand December nog wel online      )  

Hieronder een kort overzicht van onze maand Decembro 

 

4/12/2020 19.00 -20.30 

Joepieee!! Het is weer die tijd van het jaar… EXAMENS! Zoals de traditie ons zegt 

doen we dan een Chiro op VRIJDAG. 

Onze broeder van een andere moeder AKA Woodie Van Keilegom gaat voor jullie 

een mega episch spel in elkaar steken. Voor ons is het ook nog altijd een raadsel 

wat dit juist zal geven… HIHI OMFG we zijn hyped!!! 

Hopelijk zijn jullie er ook!! ALVAST een dikke S/O naar woodie voor zijn creditzz!! 

11/12/2020 19.00-20.30 

Ola caramba chicazzz, hopelijk zijn jullie heelhuids door de 1e examenweek geraakt 

en dus ook klaar voor de laatste examenchiroooooow!!  

We houden het deze Vrijdag een beetje tranquille! We pakken de tijd om met jullie 

online te Viben / praten/ te kassen..!  

Dit wordt ideale quality time tussen de examenz door met de dreiries!! 

TOT DAN, we OUT 

20/11/2020 14.00-17.00 

JOEPIEEE, VANDAAG WEER EEN CHIRODAG OP ZONDAAAAAAAG!!! Vandaag 

spelen we een eeeeeepisch spel over speciale gebeurten!ssen in het joar 2020!!! 

OMG over welke gebeurtenissen denken jullie dat het zal gaan :$$$$$ ???  

#fun #Chiro #twerkin #dreiriez #TOT DAAAAAAAAAN BRADDAS 

27/11/2020 

DREIRIEZ VANDAAG IS HET JAMMER GENOEG GEEN CHIRO!! Wij wensen jullie uit de grond  van ons hart NOG 

LEUKE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIGG NIEUWJAAR. 

Of speciaal voor de “Mocro’s” onder jullie :  سعيدة جديدة سنة  

 

Weetje van de maand December : Wist jij dat bananen en mensen voor 50% 

het zelfde DNA hebben? 

BOOOOOYS, vele kusjes en knuffels van jullie leiders Xander& Jonas  

#MEEEEEERYY KRISTMAS 


