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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Chiro Coronaproof 

In de maand januari zal het enkel (echte) Chiro zijn voor de -12. Voor de +12 is het, zoals de 

voorbije maand, 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…  

• 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 
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Deze maand mogen jullie je verkleden als Johnny’s en Marina’s ( enkel 3 januari niet, dan komen we 

allemaal verkleed als Koning)  

3 januari van 14u00 tot 17u00 

De 3 koningen zijn het er niet over eens wie als eerste zijn cadeau aan 

baby jezus mag geven. Ze hebben besloten om het te beslissen door 

spelletjes op een plein te spelen. Willen jullie graag de koningen 

helpen beslissen? Kom dan zeker!!! 

 
10 januari van 14u00 tot 17u00 

Van onze mama en papa mogen we niet te veel snoep eten. Vandaag gaan 

we daar niet naar luisteren. In wie van jullie schuilt de beste snoep koper 

en verkoper. Daar komen we vandaag achter want jullie gaan jullie eigen 

snoephandeltje starten.  

17 januari van 14u00 tot 17u00 

Over deze zondag gaan we nog niet veel vertellen buiten dat het 

een grote verrassing wordt. Zijn jullie benieuwd? Ik hoop van wel 

want het wordt een speciale zondag! 

24 januari van 14u00 tot 17u00 

Echte Johnny’s en Marina’s luisteren naar 

stampmuziek. Omdat we hun cultuur deze maand aan 

het leren kennen zijn kunnen we dit ook zeker niet 

vergeten. Vandaag gaan we op stamptocht!!! Maak je 

klaar om nieuwe muziek en danspasjes te leren! 

31 januari van 14u00 tot 17u00 

Er is iets verschrikkelijk gebeurd. Ons Marina is 

vermist. We hebben al overal gezocht. Met ons valt 

niet te sollen. We gaan ze terug halen!!!  



Speelclub 
 

Zondag 3 Januari van 14u00 tot 17u00 
Een nieuw jaar brengt, samen met veel cadeautjes, 
ook veel zotte dingen met zich mee. Ik denk dat 
jullie allemaal wel een voorbeeld hebben maar wat 
ook bij deze zottigheden past is een volledige dag, 
maar dan omgekeerd en toevallig valt die vandaag…  

 
Zondag 10 januari van 14u00 tot 17u00 

Zijn jullie al eens naar een ander land 
geweest? Misschien al eens naar Nederland 

of nog verder. Vandaag gaan we allemaal 
samen op een reisje rond de wereld. Van het 

warme Zuiden naar het hoge Noorden, we 
gaan naar overal waardoor jullie na vandaag 

allemaal “ja” kunnen antwoorden op de 
eerste vraag. 

 
Zondag 17 januari van 14u00 tot 17u00 
Deze dag gaat niet te onderschatten zijn met 
overal hindernissen en weer dat mogelijk zal 
tegenzitten. Toch gaan we vandaag op een 
lange tocht van hier naar daar naar overal dus 
trek zeker jullie stapschoenen aan want deze 
zullen zeker van pas komen en vergeet zeker 
geen lunchpakket om in de middag op te eten.  

 
 

Zondag 24 januari van 14u00 tot 17u00 
Wisten jullie dat aliens echt bestaan, en ze komen vandaag 

de aarde aanvallen dus we hebben sterke ruimte-strijders 
nodig om de aliens te bestrijden voordat het te laat is en 

de Aarde wordt ingenomen door een ras vijandige wezens 
die alleen maar slechte dingen willen doen.  

 
  

Zondag 31 januari van 14u00 tot 17u00 
Weten jullie hoe het voelt om gehandicapt te zijn? Wel, wij 
ook niet maar vandaag gaan we het zo goed mogelijk 
proberen te na te doen hoe het zou moeten voelen als je 
een lichaamsdeel niet kon gebruiken. 
 



 



toppers  

Zondag 03/01/2021: 14u-17u 

Ten eerste Gelukkig Nieuwjaar jongens, vandaag gaan we 

is zien hoe goed jullie in teams kunnen werken, en 

overeen kunnen komen als het op coördinaten aankomt. 

Nu weet je zeker al wat we gaan doen, jaja we gaan 

zeeslag spelen. 

 

 

Zondag 10/01/2021: 14u-17u 

Vandaag gaan we rustig wat online spelletjes spelen. 

  

Zondag 17/01/2021: 14u-17u 

Ooit al gedroomd om koning van een land te zijn, 

vandaag komt die droom al iets dichterbij. We gaan 

in groep(en) alles samenstellen wat men nodig 

heeft om een land te vormen: van een volkslied tot 

welke monumenten tot waar op de wereld tot 

welke vlag, enz. Dus bereid jullie allemaal maar voor 

en slaap maar goed uit want een frisse kop ga je 

nodig hebben. 

 

Zondag 24/01/2021: 14u-17u 

Welke online spelletjes willen jullie spelen vandaag, laat het maar weten. 

 

Zondag 31/01/2021: 14u-17u 

 Voor vandaag ga je een laptop nodig hebben om een ppt te maken. Het 

onderwerp is voor iedereen anders en dat ge je op het moment zelf krijgen 

en dan ga je deze voorstellen aan de groep. Normale onderwerpen, nee 

joh. Wacht maar af.  



Kerels 
Een nieuwe maand online Chiro. Kun je niet komen? Laat het dan even weten! Heb je nog zotte 

ideeën? Laat ze ook zeker weten! 

Inhouden in dit boekje kunnen veranderen. We zijn nog speelmaatjes aan het zoeken en zullen ons 

programma daar af en toe aan moeten aanpassen. De Instagram in de gaten houden is van groot 

belang! 

Zondag 3 januari, 16u45u, Discord 

Tijdens onze brainstorm van een paar weken geleden, kwam aan bod ‘samenspel met andere 

Chiro’s’. Jullie gebeden werden aanhoort en de eerste samenspel is al meteen een feit. Om 16u45 

spreken we af in den Discord, nadien gaan we samen op groepsdate met de Chiro van Leopoldsburg. 

Daarvoor neemt u al zeker klaar: 1 ui, 600g gehakt, 400g verse spinazie, 1 kippenbouillonblokje, 2 

busjes kookroom, pasta, kruidenkaas, boter, zout, peper en eventueel look + materiaal voor 

dessert (Zie Instagram) (PS: Maak ook al maar een skype account aan, de date zal daar plaatsvinden.) 

 

Zondag 10 januari, 14u, Discord 

Vandaag gaan we de ultiem creatieve kant op. Tekenen, toneelspelen, 

verhalen verzinnen, gedichten schrijven. Het komt allemaal voorbij. 

Wees voorbereid! 

Zondag 17 januari, 14u, Discord 

Tijd om nog eens gewoon, kleinschalig spellekes te spelen. Inspiratie om iets te doen? Shoot! 

 

Zondag 24 januari, 14u, Discord (misschien ergens anders, 

communicatie volgt nog) 

En jazeker, een nieuwe samenspel is aangebroken. Wat zijn jouw 

talenten? Denk eens na hoe je de rest gaat uitdagen met die 

talenten en wordt de meest getalenteerde Keti. 

 

Zondag 31 januari, 14, externe link, volgt later. 

TODO tegen vandaag. Maak een prachtig masker, maak jezelf en 

je kamer onherkenbaar. Vandaag doen we een mega graaf 

‘Masked Singer’-spel. Kun je niet zingen? Geen probleem, het 

gedeelte Singer houden we zo beperkt mogelijk, voor onze eigen 

oren. 

 

Dat was het weer voor deze maand. Heb je opmerkingen, tips, feedback? Let us know! 

XXX Jonas en Xander XXX 



Asspipi’s 
 

3/01/21 : 14u – 17u 
Om Te beginnen : Allemaal een prettig 2021 gewenst. Uit Jaarlijkse gewoontes 

hebben jullie waarschijnlijk allemaal goede voornemens voor het nieuwe jaar. 

Kom vandaag op de discord en bewijs dat je ze dit jaar zal halen. 

 

10/01/21 : 14u – 17u 
Slim of niet slim? Big brain of small brain? Big PP of small PP? we zullen het 

vandaag te weten komen op de grote IKLEERMEZELFKENNEN Quizzzzzz 

17/01/21 : 13:30u – 17u 
Het zal vandaag jullie eerst Aspi in leiding zijn dus smeer je beentjes maar al in. Zorg dat je spel inorde is 

en kom zeker om 13u30 naar de Chiro zodat je al je materiaal optijd kan verzamelen voor de zondag 

begint 

24/01/21 : 14u – 17u 
Normaal zouden we vandaag gaan zwemmen 

maar dat gaat nouw niet. Maar dat is geen 

probleem, Doe  je zwembandjes en zwemkledij 

aan. Dan maken we er een online poolparty 

van. 

31/01/21 : 14u – 17u 
Vandaag zitten we samen om eens zelf een 

Chirozondag te plannen die we misschien later 

dit jaar nog kunnen uitvoeren. Dit kan vanalles zijn dus kom maar op met jullie ideeën 

 

 

 

 

Virtuele kusjes en knuffels 

Knabbel en Babbel 


