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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Nieuwe regeling 

Het is weer echte Chiro, zowel voor de -12 als +12! We spelen deze maand in groepen van 10. 

Jouw groep krijg je nog doorgestuurd via mail, daarbij staat ook langs welke poort je moet 

binnenkomen. De +12 heeft om de twee weken echte Chiro, de andere week is voor hun online. 

 

Afdeling Wanneer? Waar? 

Ribbels elke zondag van 10u tot 13u grijze poort 

Speelclub elke zondag van 10u tot 13u Chiropoort 

Rakkers elke zaterdag van 14u tot 17u Chiropoort 

Toppers om de twee weken zondag van 14u tot 17u groene poort 

Kerels om de twee weken zondag van 14u tot 17u grijze poort 

Aspiranten om de twee weken zondag van 14u tot 17u Chiropoort 

 

Wat breng je mee / doe je aan? 

• Drinkbus 

• Regenjas en voldoende warme kleren 

• Mondmasker voor +12 

 

Waar zorgen wij voor? 

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

• Apart verpakte vieruurtjes 

• Elke groep speelt apart. 

• We spelen altijd 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…  

• 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 

 

 

 



Februari  

Ruimte 
Zondag 7 februari 10 tot 13u 

We hebben een hint gekregen dat er een paar planeten hier vandaan 

een geheime schat licht. Om deze schat te bemachtigen moeten we de 

planneten op onze weg eerst zien te veroveren. Willen jullie ons daar 

mee helpen? Op zo een tocht kan je wel eens dorst krijgen, vergeet 

jullie drinkbus dus niet.  

Zondag 14 februari 10 tot 13u 

De ribbel god is tot over zijn oren verliefd 

geworden op een bloedmooie godin. Er is 

maar een probleem en dat is dat ze niet naar 

elkaar toe kunnen omdat ze zo ver weg leeft. 

De ribbel god is hier erg droevig door, alleen 

door jullie kunnen ze bij elkaar komen. 

Vergeet jullie drinkbus niet. 

Zondag 21 februari 10 tot 13u 

Hebben jullie al eens zelf een raket gemaakt 

en deze afgevuurd? Ja/ nee kom dan zeker 

vandaag naar de Chiro want we gaan allemaal 

onze eigen super coole raket maken en 

afschieten! Vergeet jullie drinkbus niet. 

Zondag 28 februari 10 tot 13u 

Vannacht is er een meteoriet van een vreemd sterrenstelsel ingeslagen 

in de bossen van Hemiksem. De politie vertrouwt het niet helemaal en 

heeft aan ons gevraagd om eens een kijkje te gaan nemen. Voor de rest 

is het nog een mysterie wat deze zondag gaat geven en vergeet jullie 

drinkbus niet.  



 



Speelclub 
 

 
 
 
Zondag 7 februari van 10u tot 13u 
 
Joepie het is terug Chiro!! We gaan de sfeer er meteen in 
brengen met een hoop gezelschapsspelen. Natuurlijk doen we 
bij de speelclub niet aan saaie spelletjes, dus bereid jullie voor 
op een epische strijd vol actie!  
 
 

 
Zondag 14 februari van 10u tot 13u  
 
Vandaag is het de meest romantische dag van het jaar: Valentijn <3. Om 
dit te vieren, gaan we stoere pleinspelen doen. Word jij gekroond tot 
hartendief of hartenbreker?  
 

 

Zondag 21 februari van 10u tot 13u 

 
Hebben jullie je ooit al eens afgevraagd wat er 
zou gebeuren als fortnite een levensechte game 
was? Vandaag komen jullie dat te weten! Trek je 
favoriete skin aan, kruip, sluip en schiet al je 
tegenstanders eraan voor de eerste échte victory 
royale. 
 

 
 
Zondag 28 februari van 10u tot 13u 
 
De laatste tijd zijn er veel meldingen bij de politie van mensen die een 
groot beest door de lucht hebben zien vliegen. Nog niet iedereen mag 
het weten, maar dat is een draak! Iemand heeft zijn kastelen kapot 
gemaakt en doordat hij nu nergens meer kan wonen is hij super boos. 
Om te zorgen dat hij de Chiro niet afbrandt, moeten we nieuwe 
kastelen voor hem knutselen. 
 
 

Veel groetjes van jullie leiders en tot “ondag! 



 

Toppers 
 

ZONDAG 7/2 van 14u tot 17u op de Chiro 

Wie is de spion en wie kunnen we vertrouwen? Dat ontdekken 

we vandaag op een van de Hemiksemse pleinen. Smeer jullie 

beentjes maar al in, want het is lang geleden dat we nog 

samen hebben geravot! 

 

 

ZONDAG 14/2 van 14u tot 17u op Discord 

Valentijn is aangebroken! Wie wordt er gekoppeld door de engel 

Cupido? En wat zijn daarvan de gevolgen? Een online mysterie 

wacht op jullie! 

 

 

ZONDAG 21/2 van 14u tot 17u op de Chiro 

In de wereld van My Little Pony zijn er vier soorten ponies: 

Fairy Horses, Aquatic Horses, Crystal Ponies en Kirins. De 

ponies zullen moeten samenwerken, maar ook strijden om 

de titel van My Littlest Pony. 
 

 

ZONDAG 28/2 van 14u tot 17u op Discord 

Om de maand af te sluiten spelen we wat kleine spelletjes. We 

kennen al wat spelletjes zoals Skribbl en Among Us, maar wij 

voorzien ook wel wat nieuwe spelletjes voor jullie. 

 

Tot zondag! 

Ward, Stijn en Yaro 



Fakka dreiriez!                   BOEKJE FEBRUAMATSKO VOOR DE KERELS 

Bij een NIEUWE maand hoort natuurlijk een nieuw boekje.  

JOEPPPPPPPPPPPIEEEEEEE…. 

Vanaf deze maand mogen we (voorlopig) weer gedeeltelijk Chiro in het echt geven. Het wisselt zich af week om 

week. DUS de ene week is het ONLINE en de andere keer dan weer in het echt. Hieronder staat het voor jullie 

nog eens extra duidelijk weergegeven 

7/2/2021 14.00-17.00    CHIRO IN REAL LIFE 

JOEEEEEPIEEEEEEEEEEEE!! 

CHIRO IN REAL LIFEEEEEEE vandaag!!!  

Vandaag proberen we Heymisse maffia vrij te maken. Het is namelijk zo dat de grote 

drugskartels van onder andere EL CHAPO en PABLO ESCOBAR in Heymisse gevestigd 

zijn…………  

HELP ONS aub om DIT alles op te sporen en hier een einde aan te maken!!!!!!!! 

BOYZ you need to help ons out!!  

14/2/2021 14.00-17.00    CHIRO ONLINE 

Ola caramba chicazzz, 

Wij zijn heel benieuwd wie eigenlijk de grootste playboy onder jullie is!  

Dit komen we vandaag in een leuk quizje te weten       

TOT DAN, we OUT 

21/2/2021 14.00-17.00    CHIRO IN REAL LIFE 

JOEPIEEEEEEEEEE!!  

Vandaag is het weer CHIRO in reaaaaaaal live      . 

Speciaal voor LEX en de andere leden van zijn SQUAD spelen we 

vandaag een episch Jurassic park spel doorheen Heymisse. DEZE 

ZONDAG lossen we een groot dino drama op ( #ohnoo#plies stay a live 

dinoo)  HET ZOU heeeeeel leuk zijn om jullie verkleedt als dino te zien 

verschijnen!! 

TOT DAN vrienden!! 

28/2/2021      CHIRO ONLINE 

Het is dan geen levensechte chiroww maaaaar niet getreurd. Online gaan we jullie vandaag weer proberen te 

entertainen! 

Vandaag gaan we een online laddercompetitie houden door allemaal 

minigames tegen elkaar te spelen. I rilie hope you are goed uitgerust 

vandaag!! 

Tot daaaaaaaaaaaaaan xo  

 

 



Aspirantjeees 

Februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Februari: 14u- 17u 

Omdat jullie al zo lang niet meer buiten zijn geweest, gaan 

we eens zien of jullie benen nog werken na zo lang, neem 

allemaal een 4 tal oude sokken mee. 

14 Februari: 14u- 17u: 

Vandaag gaan we een ziek online tournament doen, bereid 

jullie vingers maar voor, als je weet wat ik bedoel ;) 

21 Februari: 14u- 17u 

Vandaag gaan we ons verdiepen in de ribbels, we 

gaan zien hoe ze denken, hoe ze spelen en hoe ze 

koprollen. 

Real- Life 

Online 

28 Februari: 14u- 18u 

Vandaag gaan we een film schrijven, de beste film gaan we 

volgende zondag maken, kijk dus als huiswerk alvast 5 films 

deze week. 

Lieve groetjes, van de CEO en 

Advocaat van: 


