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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Coronaregeling 

In maart doen we verder zoals we bezig waren. De -12 heeft elke week Chiro. 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 Chiropoort 

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

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

 

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 

 

 

 



Ribbels 

Zondag	7	maart	10	tot	13u		

Kijk jij ook naar een film en denk je dat zou ik ook wel 
kunnen doen. Vandaag is jullie moment. We gaan onze 
eigen Ribbel film maken. Wordt het actie, avontuur, 
romantiek, drama of alles tesamen? We gaan het zien! 
Vergeet jullie drinkbus niet.  

 

Zondag	14	maart	10	tot	
13u	 

Ik moet iets toe geven jongens. Eigenlijk zijn jullie 3 leiders grote fan 
van Mega Mindy. Omdat we zo een grote fans zijn gaan we haar 
vandaag een handje helpen. Want zelfs Mega Mindy verdient wel 
eens een rustdag. Vergeet jullie drinkbus niet. 
 

	

Zondag	21	maart	10	tot	13u	 

Ra Ra Ra welke film is het: Het is een film met dieren en 
de dieren hebben scherpe tanden en zijn de koning van 
de jungle. Nog geen idee welke film ik bedoel? 
Misschien helpt deze foto wel. We gaan vandaag het 
mega coole leeuwen koning spel spelen.  
Vergeet jullie drinkbus niet. 
 
 

Zondag	28	maart	10	tot	13u	 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet? Ze zijn met ongeveer 10000 even groot als de ribbels en zien 
helemaal geel. Vandaag gaan jullie onze kleine gele vriendjes helpen met hun geheime 
missie. Vergeet jullie drinkbus niet. 
 
 



Speelclub 
 

 
 
 
Zondag 7 maart van 10u tot 13u 
 
De wereld zit vol met rare figuren, maar ook heel simpele 
zoals balken en vierkanten en die zijn gemaakt uit strepen. 
Daar draait vandaag rond, spelletjes over alles wat met 
lijnen en vakken te maken heeft. 
 

 
 

Zondag 14 maart van 10u tot 13u  
 

In deze tijden is men heel verdeeld en door allemaal 
verschillende regeltjes is samenzijn niet meer mogelijk zoals het 

vroeger was. Dit is waarom we het samenzijn terug gaan 
aansterken door vandaag veel samen te werken. 

 
Zondag 21 maart van 10u tot 13u 

 
Vandaag gaan we weer eens wandelen zoals echte 
ontdekkingsreizigers. We gaan alle leukste plekjes in 
de buurt opzoeken om ze eens te gaan bekijken. We 
zullen ongetwijfeld langs veel mooie plekken komen 
en stevige reis zullen maken dus smeer jullie benen 
maar al in. 
 
 
 

Zondag 28 maart van 10u tot 13u 
 
Deze zondag gaan we weer naar het bos. Het is 
lang geleden en het weer zal hopelijk ook 
meezitten. We gaan hier een super episch 
bosspel spelen waar je zeker en vast het beste 
van jezelf zal moeten inzetten om het spel te 
kunne winnen van je sterke tegenstanders. 
 

 
Veel groetjes van jullie leiders en tot Zondag! 



Rakkers 
 

Zaterdag 6 maart 14u-17u: 
Echte rakkers voelen zich thuis in het bos, daarom halen we onze survival skills boven om een 
super episch rakkerkamp te bouwen. Niet te missen dus! 
 

Zaterdag 13 maart GEEN CHIRO (SpaghettiSlag): 

 
Vandaag jammer genoeg geen 
Chiro, maar dat wilt niet zeggen 
dat je vandaag niet aan ons zal 
denken. Vanavond eten we 
overheerlijke spaghetti!  
Jij toch ook? 
 
 
 
 

 
 

Zaterdag 20 maart 14u-17u: 
Spelen met klei, das echt al k(l)ei lang geleden 
he? Laten we daar vandaag verandering in 
brengen! We doen een Clay-O-Rama bordspel! 
Moeilijke naam voor een simpel spel. Hiernaast 
zie je al een sneakpeak van hoe de toppers het 
vorig jaar deden op kamp!  
Dat belooft k(l)ei tof te worden! 
 

 
 

Zaterdag 27 maart 14u-17u: 
Deze week misschien iets wat we al 
hebben gedaan, maar in een nieuw jasje 
gegoten. We vormen een normaal spel om 
tot een extreem spel. Als je wil weten welk 
spel we transformeren, moet je zeker 
komen! 



 

Toppers 
 

ZONDAG 7/3 van 14u tot 17u op de Chiro 

Dag op wieltjes! Breng allemaal je step, rolschaatsen, skateboard, 

waveboard, … Wij zijn al benieuwd welke spelletjes 10x zo leuk 

worden als je op wieltjes staat! 

 

 

ZONDAG 14/3 van 14u tot 17u op Discord 

Vandaag staat het Marc Van Ranzenbord op het menu. Ben je 

benieuwd naar wat dat inhoudt? Join dan gewoon de call en 

doe mee! 

 

 

ZONDAG 21/3 van 14u tot 17u op de Chiro 

Krunkerrrrrrr! Nee dit staat niet op de verkeerde dag! Waan je 

vandaag in de wereld van Minecraft x CoD. Kom naar de Chiro en 

ontdek! 
 

 

ZONDAG 28/3 van 14u tot 17u op Discord 

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

Vorige maand leerden we Fake Artist kennen en het oh zo leuke 

Uno, deze maand leren we weer een paar nieuwe games kennen. 

 

Tot zondag! 

Ward, Stijn en Yaro 



FAKKA BROEDERS!        BOEKJE MAARTSKO

  

Bij een NIEUWE maand hoort natuurlijk een nieuw boekje.  

JOEPPPPPPPPPPPIEEEEEEE…. 

Deze MAAND is het er weer een gedeeltelijk in reeeeeeeeeeeeeeeeal livee. Het concept is identiek hetzelfde 

als voöörige maand. 

 

7/3/2021 14.00-17.00    CHIRO IN REAL LIFE 

EPICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!! 

CHIRO IN REAL LIFEEEEEEE vandaag!!!  

Je weet zeker, wordt weer een dik vette CHIROzondAg. Vandaag, nous 

allons spelen a game from de jeugdraad. Jullie need iets meenemen from 

OSSOW. UW TELLIE EN 4 G. 

Wordt epic, we doorkruisen HEYMISSE this day! 

Be there sisters.. 

BOYZ you need to help ons out!!  

14/3/2021 14.00-17.00    CHIRO ONLINE  

Ola caramba chicazzz, 

Vandaag is het kwisdag broeders. SOORT VAN DE SLIMSTE kerel ter wereld. 

Schaaf jullie kennis maar alvast wat bij tegen dan       

TOT DAN, we OUT 

21/3/2021 14.00-17.00    CHIRO IN REAL LIFE 

STALAHH DREIRIES!!  

Vandaag is het weer CHIRO in reaaaaaaal live      .  

Vandaag doen we een zzzzzzzzzieke man fotozoektocht in EYMISCHE. Kom zeker en vast want DIT wordt me 

weer een dagje hoor!  

EN OJA, wa denkte ervan…? We DOEN ONZE ZOEKTOCHT GEWOON IN THEMA CARNAVAL ( heel random)?? 

GREEETZ X&J 

28/3/2021 14.00-17.00    

 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 online door allemaal minigames tegen elkaar te spelen. 

I rilie hope you are goed uitgerust vandaag!! 

Tot daar jwz discord broers xo  

WE OUT!!  



ASSpirantjes 

Zondag 7 Maart: 14u- 17u – Real life 

Help! Ik en mijn mede avonturier waren opzoek naar een 

groooote schat, maar nu heeft iemand onze schatkaart 

gestolen, kunnen jullie ons helpen deze terug te krijgen?? 

Zondag 14 Maart: 14u- 17u – Online 

Vandaag gaan we eens opzoek naar een goede 

geldactiviteit die we kunnen organiseren, omdat we geld 

gaan nodig hebben om op buitenlands kamp te kunne 

vertrekken. 

Zondag 21 Maart: 14u- 17u – Real Life 

I am monke, You are monke, but who is best monke?  

We shall see today. Get ur acrobatic skills gud 

 

Zondag 28 Maart: 14u- 17u – Online 

Vandaag doen we een zot Online Tournament . 

We gaan checken wie er de grootste keyboard warrior is van ons allemaal.  

 

 

 

XoXo Jaspeir en Robbert 

 

 


