


Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Chiro Coronaproof 

Op ons planningsweekend zaten we met de leiding samen op 1,5m om ons jaar te plannen. Daarbij 

hoort natuurlijk het verloop van onze zondagen. We dachten na over hoe we het nu in september 

hebben aangepakt, wat er beter kan en wat we moeten doen als wij ons aan de regels van code 

oranje moeten houden. 

 

Verzamelen en ophalen 

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

• Rakkers verzamelen aan de groene poort (E. van Nuffellaan). 

• Toppers, Kerels en Aspiranten verzamelen aan onze Chiropoort (Lindelei). 

 

Wat breng je mee? 

• Drinkbus 

• Regenjas en voldoende warme kleren 

• Mondmasker (enkel voor +12) 

 

Waar zorgen wij voor? 

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

• Apart verpakte vieruurtjes 

• Bubbels van max. 50 personen worden gescheiden houden. 

• Bij code oranje splitsen we de +12 bubbel nog eens op in bubbels van 20. 

• 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!  

 

Om een stormloop op onze kleerkast te vermijden kan +12 enkel voor de Chiro bij ons terecht 

voor een nieuwe T-shirt of trui. Na de Chiro is het dan de beurt aan de -12. 

 

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…  

• Chirofeest: 22 november 2020 

• Spaghettislag: 13 maart 2021 

• Bivak in Mol: 31 juli tot 9 augustus 2021  



Jochihe op het net  

Foto’s van op bivak of weekend, ‘t Boekske, informatie over onze leidingsploeg en nog veel meer 

vind je allemaal op onze website. Bezoek ook zeker onze Facebookpagina!  

Website: www.chirojochihe.be  

Facebook: www.facebook.com/ChiroJochihe  

 

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 
Cowboys & indianen 

Zondag 04/10 van 14u tot 17u30  

Howdy, ugh, gegroet aan allen, vandaag barst jullie strijd om Amerika los. 

Daarom trekken we de bossen in. Indianen en cowboys zullen daar strijden om 

een zo groot mogelijk gebied in het wilde westen. Neem zeker 

jullie drinkbus mee en doe jullie boskleren aan. 

Zondag 11/10 van 14u tot 17u30 

Vandaag is het de grote Texan rodeo. Maak je borst al vast nat 

want het wordt een pittige zondag. We gaan ons is stevig laten 

gaan op het plein. Vergeet zeker je drinkbus niet, je mag zeker 

ook als indiaan of cowboy komen.  

Zondag 18/10 van 10u tot 17u30 

Vandaag leggen we de spoorweg aan van Oost- naar West-

Amerika, daarom beginnen we er vandaag iets vroeger aan. 

Onze tocht is lang en vol gevaren. Neem jullie lunchpakket en 

drinken mee. Vergeet je niet te verkleden!!!  

Zondag 25/10 van 14u tot 17u30 

Alle indianenstammen organiseren een wedstrijd en de winnaar mag de 

totempaal bewaren. Alleen de slimste, sterkste en vindingrijkste stam mag de 

totem in ontvangst nemen. Kom zeker verkleed als indiaan en neem je drinkbus 

mee. 



Speelclub 
 
Zondag 6 oktober: Chiro van 14u00 tot 17u30 
Merlijn de Tovenaar, Tita-Tovenaar, Harry 
Potter. Al deze bekende tovenaars en heksen 
hebben besloten dat het tijd is dat jullie het 
grote tover-examen afleggen. Ze kunnen jullie 
hulp goed gebruiken. Kom dus zeker verkleed 
als echte magiër, en wie weet ga jij naar huis 
met je toverbrevet.  

 
Zondag 13 oktober: Chiro van 14u00 tot 17u30 

Geef Acht! Mars, twee, drie, vier! Ter plaatse rust! 
Ooit al eens in het leger gezeten? Na vandaag kan 

je zeggen van wel jullie zullen een harde training 
ondergaan waardoor jullie echte binken zullen 

worden. 
Zondag 20 oktober: Chiro van 10u00 tot 17u30 
Vergeet geen lunchpakket 
We ontdekken de ruime omgeving van 
Hemiksem vandaag. Dit doen we niet te 
voet, maar op wieltjes. Breng dus zeker een 
step, waveboard, fiets, skateboard, … mee, 
en dan gaan we samen op 
ontdekkingstocht. We testen natuurlijk ook 
wie van jullie de snelste, behendigste, traagste op wieltjes is.  

 
Zondag 27 oktober: Chiro van 14u00 tot 17u30 

Slaap kindje, slaap. Daarbuiten loopt een schaap. Een schaap 
met witte voetjes. Die drinkt zijn melk zo zoetjes. Neem 

allemaal jullie slaapzak en slaapkleren mee, want vandaag 
houden we een echte pyjama party. We spelen 
slaapzakspelletjes en maken het lekker gezellig.  

 

XXXXX Kusjes XXXXX 
Jullie lievelingsleiding 

Raf & Quinten 



 



 

Toppers 
 

ZONDAG 4/10 van 14u tot 20u00 

Tweeduizendtwintig loopt tot nu toe al niet erg vlot, dat had je 

misschien al gemerkt. Daar hebben wij de oplossing voor: een 

zombie apocalypse. Het is toch al omzeep, dan gebruiken we de 

laatste maanden van dit rampenjaar om er toch nog iets spannend 

van te maken. 

Van zombies jagen krijg je veel honger, dat ga je ’s avonds wel 

merken. Neem dus zeker allemaal €2 euro mee, in ruil daarvoor 

voorzien wij de ingrediënten voor een after-zombie maaltijd. 

 

ZONDAG 11/10 van 14u tot 17u30 

Een typische dag in het rusthuis: gebakjes eten, bingo, een kaartje leggen met je 

bomma- en bompavrienden, … Het kan allemaal! Voor ons is zo’n dag nog ver in de 

toekomst, of niet? Trek je oudjeskleren aan en vertrek op tijd naar onze lokalen! 

 

ZONDAG 18/10 van 10u tot 17u30 

De Chiro die heeft ballen en dat mag! Wij hebben een eindeloze lijst 

aan balspelen voor jullie klaar. Waar we die gaan spelen weten we 

nog niet, dat hangt af van wat de ballen ons zeggen. Trek je stevige 

stappers en maak je klaar voor de ballentocht. Vergeet dus ook 

zeker geen bokes voor ’s middags, want die zal je nodig hebben. 

 

ZONDAG 4/10 van 14u tot 17u30 

Een befaamde Topperskill, dat is sjorren! Sommigen onder jullie kunnen het al, 

sommigen niet. Vandaag leren wij jullie (of frissen we het op) hoe jullie met een 

paar houten palen en wat stukken touw de graafste dingen kunnen maken. Perfect 

om kampen te bouwen in het bos, of op kamp constructies te bouwen. Probeer 

allemaal met de fiets te komen, zo geraken we sneller bij onze sjorbalken. 

 

Ciaokes, 

Stijn, Yaro en Ward 



4/10/2020

14.00-20.00 

Ola Chicas, Vandaag gaan we samen onze eigen grave stallah-spot maken. 

We kruipen vandaag de bossen in opzoek naar een leuke plek waar we 

samen ons kamp zullen rechttrekken in enkele weken tijd. Duuuuuus zie 

maar dat jullie goed uitgeslapen zijn en jullie meest bouwkundig brein 

meenemen naar de Chiro. Wij hebben er alvast veeeeeeeeeel zin in dreiries, 

tot dan! 

PS: Neem zeker geld mee voor ’s avonds iets te kunnen eten xxx 

 

11/10/2020 

14.00-17.30 

Nadat we vorige week begonnen aan onze eigen shpot, is het nu even tijd 

voor iets anders. We gaan vandaag met zen allen op pad maar niet op een 

gewone manier. Jullie mogen namelijk niet afwijken van de lijn die rechtdoor 

en rechtdoor blijft gaan. OMG hihi, hopelijk komen jullie ook. 

PS: goede wandelschoenen zijn vandaag wel redelijk tot zeer gemakkelijk!! 

 

18/10/2020 

10.00-17.30 

Na 2 zondag die redelijk intensief en vermoeiend waren is het tijd om het er 

eens goed van te gaan pakken eh!! We fietsen vandaag naar de visputten in 

Niel. Hier kunnen we rustig chillen, zwemmen, spellekes spelen en eventueel 

een viske vangen. Plies cross with us your fingers for good weer! 

PS: FIETS IS NOODZAAK, ZWEMBROEK IS AANRADER! 

LUNCHPAKEEEEET OOK MEENEMEN 

25/10/2020 

14.00-17.30 

De leste van de maand Oktober se mannen! Vandaag sluiten we de Chiromaand 

Oktober af met een knaller van formaat! We hebben een keicool mega 

spannend spel bedacht op basis van een zeeeeeeeeer bekende netflix serie! 

Jullie nemen vandaag de plek in van de Rio, Tokio, Helsinki & CO. Lukt het jullie 

om met de floews de bank te verlaten?     

Tot dan playbooys! 

Vergeet zeker niet om nog altijd jullie eigen drinkbus mee te nemen, 

mondmasker heb je ook nog altijd iedere zondag nodig! 



Aspirantjes 
 

Zondag 4 Oktober 14u – 20u: 

Ik weet dat jullie graag achter de meisjes lopen. 

Dus vandaag gaan we al wat oefenen maar dan met elkaars gat. Neem allemaal 
geld mee voor avond eten (maar neem wat extra geld mee omdat we moeten 

bestellen door die corona). 

 

 

Zondag 11 Oktober 14u – 17u30: 

Neem vandaag allemaal normale stadskleren mee. 

Neem ook allemaal jullie fiets mee en 

 een paar ballen want je zult ze nodig hebben vandaag. 

 

 

 

Zondag 18 Oktober 10u- 17u30: 

Vandaag gaan we op tocht, dus vergeet zeker jullie bammetjes niet. Ook drinken 

is nodig, train jullie armspieren maar al want je zult ze nodig hebben. 

 

 

 

Zondag 25 Oktober 14u- 17u30: 

We weten allemaal dat de laatste 2 Hunger Games films slecht 

waren, wat hebben de laatste 2 films meer nodig? 

 Nutteloze Doden! Dus daar zullen we vandaag voor zorgen. 

 

 

Jullie aller aller slechtste leidsters Stijn en Quinten 


