
 



Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Chiro Coronaproof 

Vanaf vorige week geldt voor het jeugdwerk code rood. Dit heeft enkele gevolgen voor onze 

normale Chirowerking. Om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat, vindt u hieronder 

nogmaals alle maatregelen terug. 

  

We vragen aan alle ouders om nooit het Chirodomein te betreden, buiten om een uniform te 

kopen. Als jullie jullie kinderen komen afzetten of ophalen vragen we ook om altijd een 

mondmasker op te hebben omdat er op die momenten veel personen op een plaats 

bijeenkomen. 

  

Ribbels en Speelclub (geboortejaar 2011-2014) 

De ingang van de Chiro is langs de grijze poort van de Zonnekesschool. Deze bevindt zich in 

de F. Huysmanslaan. We vragen aan de leden om een eigen drinkbus mee te brengen. Jullie 

kunnen uniformen kopen na de Chiro. 

  

Rakkers (geboortejaar 2009-2010) 

Deze leden komen langs de gewone Chiro-ingang binnen. Dit is in de Lindelei. Ook zij moeten 

een eigen drinkbus meebrengen. Jullie kunnen uniformen kopen voor de Chiro. 

  

Toppers, Kerels en Aspiranten (geboortejaar 2003-2008) 

Voor hun is er jammer genoeg geen Chiro meer! Van zodra dat de situatie het toelaat laten we 

het direct weten, zodat we ook terug Chiro kunnen geven aan jullie! 

 

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/


Chirofeest 

Het Chirofeest zal dit jaar jammer genoeg zonder ouders en +12 moeten doorgaan. Daarom 

kozen we voor een klein alternatief dat binnen de gewone Chirozondag past. Er moet dus niets 

meegenomen worden, niet ingeschreven worden, … Je zoon zal je ’s avonds met plezier 

vertellen wat hij gedaan heeft op het Chirofeest. 

 

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 !  

 

 

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 

 

 

 

 



November 
Pokémon  

Zondag 1 november 2 tot 5 uur 

I choose you!!! Vandaag gaan jullie je eigen Pokémon maken. De strijd gaat 

losbarsten tussen welke Ribbel de sterkste, snelste en stevigste Pokémon 

kan maken. Vergeet zeker jullie drinkbus niet en we zien jullie zondag. 

Zondag 8 november 2 tot 5 uur 

We hebben gehoord dat er een speciale Pokémon op de Chiro verstopt zit. 

Alleen met de leiders kunnen we die niet vinden maar met de hulp van de 

Ribbels moet dit zeker lukken. Kom jij ons vandaag helpen deze Pokémon 

te vinden? Vergeet jullie drinkbus niet.  

Zondag 15 november 2 tot 5 uur 

Wij leiders zullen jullie op de proef moeten stellen om te zien of jullie de 

titel van echte Pokémon trainer wel waardig zijn. Met hoe meer jullie zijn, 

hoe makkelijker dit gaat zijn (en het wordt moeilijk dus kom zeker). 

Vergeet zeker jullie drinkbus niet.  

Zondag 22 november 2 tot 5 uur 

Vandaag is het Chirofeest meer info hier over vinden jullie vooraan in het 

boekje.  

Zondag 29 november 2 tot 5 uur 

Vandaag trekken we nog is de bossen in om ons goed uit te kunnen leven. 

Team Rocket heeft zich geplaatst in de bossen van Hemiksem en nu is het 

aan jullie om ze daar weg te jagen! Vergeet jullie drinkbus niet.  



Zondag 1 November: Chiro van 14u00 tot 17u00 

 
‘Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Neen, dat is het niet. Het is Mega 

Mindy die je aan de hemel ziet.’ OF EERDER ‘It’s Batman’ OF 

MISSCHIEN WEL ‘Supermaaaaan’. Wie is  jouw favoriete superheld. 

Vandaag hebben ze allemaal jullie hulp nodig, want de slechterikken 

hebben zich verendigd en een meesters plan bedacht. Om dit te stoppen 

hebben we al jullie hulp nodig. 

 

Zondag 8 November: Chiro van 14u00 tot 17u00 
 

Vandaag blijven we op de chiro, zetten we een rustig 

muziekje op  en gaan we op zoek naar de beste knutselaar 

van jullie allemaal. Wie kan het beste overweg met 

strijkparels, of wie maakt het mooiste macrame-bandje? 

Wie plooit het mooiste boodje van papier? 

 

 

Zondag 15 November: Chiro van 14u00 tot 17u00 
Een super-mega-cool bosspel spelen we vandaag. Doe je beste ca 

mmouflage kleren aan, smeer je helemaal in met modder, warm je 

spieren maar al op om snel te lopen, want we drijven jullie tot het uiterste 

vandaag. Zoals de echte soldaten gaan we sluipen, lopen, verstoppen en 

trainen. Gééééf acht. 

 

 

Zondag 22 November: Chiro van 14u00 tot 17u00 
Hoe heet het paard van Lucky Luke? Hoe heet het poppetje van 

Wiske? Wanneer begint de zomer? Vandaag kijken we wat voor 

meesterbreinen we bij ons hebben met onze beroemde 

REUZESPEELCLUBQUIZ.  

 

 

 

Zondag 29 November: Chiro van 14u00 tot 17u00 
Opgepast! Van deze zondag zullen jullie misschien niet 

meer wegraken. Eens je hier bent zul je je hersenen goed 

moeten gebruiken om te kunnen ontsnappen. Zal dit jullie 

lukken? 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 1 november: 14u - 17u 

Dit jaar hebben we al een hoop toffe spelletjes gespeeld. Er is wel 1 soort spel 
dat we nog niet hebben kunnen doen, daar brengen we vandaag verandering 
in! Kom zeker af als je goesting hebt in een bosspel! 
 
Zondag 8 november: 14u - 17u 

Bij de maffia loop je altijd het risico om gewond te 
geraken, als dit gebeurt stopt de missie niet. Onder 
het motto “blijven hakken, niet verzwakken” spelen 
wij vandaag spelletjes waar jullie allerlei handicaps 
zullen moeten doorstaan. 
 
Zondag 15 november: 14u - 17u 

Een hoop illegale praktijken spelen zich af in de 
wereld waar de maffia zich in bevindt. Vandaag 
spelen we een spel rond een van die praktijken, 
kom zeker af als je wilt weten waarover dit spel 
gaat! 
 
Zondag 22 november: 14u -17u 

Zoals elk jaar is er weer een groot Chirofeest om te vieren dat jullie weer elke 
zondag epische spelletjes kunnen komen spelen. Dit jaar doen we ook weer 
iets speciaal, hoewel het niet traditiegewijs zal kunnen verlopen. Meer info 
over het Chirofeest vind je vooraan in het boekje. 
 
Zondag 29 november: 14u - 17u 

 
Deze afbeelding is de perfecte omschrijving 
van hoe cool ons spel vandaag gaat zijn! 



Toppers, Kerels & Aspiranten 
Big saddddd, geen Chiro voor jullie deze maand. Als jullie weer mogen komen of wij een 

Coronaproof alternatief voor jullie hebben, hoor je het wel! In tussentijd kan je je zondags 

humeur wat opkrikken met deze foto’s van blije dieren. 

Stay safe! 

Jullie leiders 

 

 

 

 

 

 


