


Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Chiro Coronaproof 

Wij mogen weer spelen en ravotten op zondag, maar er zijn ons wel enkele regels opgelegd. 

Die regels komen grotendeels overeen met de regels die we op kamp hebben gekregen. 

Concreet doen wij de volgende dingen om onze zondagen zo gezond mogelijk te doen verlopen. 

 

De Ribbels, Speelclub en Rakkers zullen hun zondagen doorbrengen op de grote koer. Daarom 

moeten zij ook binnenkomen langs de bruine poort van de school. Ze kunnen hun lokalen nog 

steeds gebruiken zonder de andere bubbel te kruisen. De Toppers, Kerels en Aspiranten 

vertoeven op de kleine koer. Zij komen daarom binnen langs onze eigen Chiropoort. Bij het 

afzetten en ophalen van je lieve zonen is het ook de bedoeling dat jullie, de ouders, zo snel 

mogelijk weer huiswaarts keren en afstand houden van andere ouders. 

 

Als jouw zoon ziek is of ziektesymptomen vertoont is het de bedoeling dat hij thuisblijft. De 

symptomen waar je op moet letten zijn: hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn en 

moeilijk ademen.  

 

Het is de bedoeling dat je je zoon een eigen drinkbus meegeeft zodat we geen flessen moeten 

delen. Water van de kraan hebben wij voldoende, geef gewoon zeker iets mee om dat water in 

te doen. 

 

Wij doen zo hard mogelijk ons best om alles vlot en veilig te doen verlopen, hopelijk kunnen we 

daarvoor ook rekenen op jullie! 

 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen voor het nieuwe Chirojaar zullen dit jaar digitaal gebeuren aangezien 

huisbezoeken niet helemaal Coronaproof zijn. We werken nog aan een systeem om dit allemaal 

vlot te doen verlopen, vanaf dit klaar is zal je meer te horen krijgen. 

 

Jullie zoon is voorlopig alvast verzekerd voor de komende zondagen, dus daar hoef je niet 

ongerust over te zijn. 

  



Openspelnamiddag 

Zoals verwacht kan onze openspelnamiddag dit jaar jammer genoeg niet op de normale manier 

doorgaan. Maar geen paniek! Wij hebben ervoor gezorgd dat we nog steeds met een hele bende 

plezier kunnen maken! 

 

De openspelnamiddag zal op zondag 6 september van 14u00 tot 17u00 plaatsvinden. 

De kinderen die jonger zijn dan 12 jaar worden verwacht op de Gemeenteplaats. Daar zullen we 

samen, in bubbels, met Chiro Klaasje een groot spel spelen. 

De kinderen die 12 jaar of ouder zijn, worden op de Chiro verwacht. Daar zal elke afdeling een 

eigen spel spelen. 

 

Die dag werken we op beide plaatsen met een ‘kiss and ride’ systeem. Er zal een duidelijk 

onthaal geplaatst zijn waar je met je dochter(s) kan komen aanschuiven. Daar zullen er leiders 

zijn die de bubbels verdelen. Als dat is gebeurd, wordt er gevraagd om het terrein te verlaten en 

je kind om 17u00 terug op te halen. 

 

Gelieve ook in de wachtrij een mondmasker te dragen en genoeg afstand te houden van je 

voorliggers. Als je vijf dagen voor de openspelnamiddag nog ziek bent geweest, gelieve dan dit 

jaar een keertje over te slaan. Zo kan alles op een veilige manier verlopen en kunnen we 

voorkomen dat Corona zich nog meer verspreidt.  

 

Hopelijk zien we jullie daar! 

 

 

 

Chirokleren  

Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider erover aan voor of 

na de Chiro 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. 

 

Wanted!  

Liggen kroonkurken, balpennen, kurken, knutselgerief, papier, envelopppen, oude ballen of 

ander spelmateriaal, oude handdoeken, verkleedkleren maar stof te vergaren? Je maakt onze 

Chiro er heel blij mee! Breng het mee op een zondag en je krijgt er een grote glimlach en veel 

spelplezier voor in de plaats! Bedankt :)   

 

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 !  

 

 

 

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 

  Aaarrrrr Ik ben kapitein 1-oog, 
 
Ik kom net van de piratenschool 
en wil bekend worden door grote 
schatten te vinden. Ik heb een 
boot maar nog geen stoere 
bemanning. 
 
Wie wil er graag deel uitmaken 
van de stoerste piraten op deze 
hele wereld? 
 
Kom dan zeker en misschien 
worden jullie mijn bemanning!  

13 september van 14u00 tot 17u30 
 

20 september van 14u00 tot 17u30 

Ahoi hier is kapitein 1-oog terug 
 
Ik kom jullie feliciteren jullie 
hebben het uitstekend gedaan 
vorige week.  
 
Wij gaan samen de grote schat 
van de snoepkapitein zoeken. 
 
Ik heb de kaart in handen 
gekregen maar, ik kan ze niet 
alleen lezen.  
 
Willen jullie mij helpen? 

27 september van 14u00 tot 17u30 
 

Aaarrrrr! Jullie hebben het 
voorbije maand zo geweldig 
gedaan dat jullie nu wat 
ontspanning verdienen. 
 
Ik heb 1 oog maar weten jullie 
wat ik het liefste doe om te 
ontspannen? 
 
Een kei coole, leuke, 
spannende, ... film te kijken.  
Heb jij thuis nog films dat je 
graag met al je vrienden wilt 
zien, dan mag je deze zeker 
meenemen. 

6 september van 14u00 tot 17u30 
 

Het is weer zo ver! Na een leuke 
zomervakantie kunnen we terug 
naar de Chiro!!!  
 
Zoals elk jaar is de eerste zondag 
van het jaar de werving. Deze 
gaat iets anders zijn dan normale 
jaren maar, nog steeds even 
leuk! 
 
Vandaag kom je nog niet te 
weten wie jouw leiding is, dat 
houden we nog even geheim tot 
volgende zondag! 
 
Meer info staat vooraan in het 
boekje. 

Tot zondag stoere piraten! Dikke kussen 
van jullie nog onbekende leiding.  

Deze maand mogen jullie jullie verkleden als mega stoere piraten (enkel 6 september niet) 



Speelclub 
Geboren in XXXX en XXXX 

Zondag 6 september van 14u00 tot 17u00 
We vliegen vandaag al direct in het nieuwe chirojaar 
met een groot spel waarin we voor eens en voor altijd 
gaan bewijzen dat de jongenschiro beter is dan de 
meisjeschiro. Kom jij ons daarmee helpen?  
Kijk zeker vooraan in het boekje voor meer info. 
 

Zondag 13 september van 14u00 tot 17u30 
Wat is je schoenmaat? Wat is je linkerbuur zijn lievelingseten? Op 

onze allereerste zondag willen we jullie testen hoe goed jullie 
elkaar kennen, en willen wij jullie ook goed leren kennen. Haal 
jullie bijzonder weetjes, en beste eigenschappen maar boven, 

want wij zijn heel benieuwd hoe jullie samenwerken als vriendjes. 
☺ ☺ ☺ 

 
 

Zondag 20 september van 14u00 tot 17u30 
Vorige week testten we hoe jullie konden samenwerken als ploeg. Vandaag 
staan jullie lijnrecht tegenover elkaar, en proberen we te ontdekken wie de 
snelste, de sterkste, de meest atletische, de slimste, … is. Scoor zoveel 
mogelijk punten en ga naar huis als grootse overwinnaar.  
 
 

Zondag 27 september van 14u00 tot 17u30 
Hebben jullie liever James Bond in actie, of een grappige 

tekenfilm? Misschien wel een film die je niet zonder je beste vriend 
kan zien. Wij zorgen voor de zetels, de popcorn en de frisdrank, 

brengen jullie de films mee? Zo maken we er samen een gezellige 
cinemanamiddag mee. Gezelligheden zoals dekens, knuffels of 

kussens zijn ook altijd welkom in cinema Jochihe. 
 
 

 
 

 XXXX -  Kusjes en tot op zondag -  XXXX 
De 3 Musketiers 

of is het 
Knabbel & Babbel 



Rakkers 
 

Hey hoi, goed nieuws want vanaf september doen we terug elke zondag 

Chirooooooooooo!!!     

Zondag 6 september: 14u – 17u 

We starten ons jaar met een openspelnamiddag op de Gemeenteplaats. Iedereen 

in Hemiksem is welkom. Denk je een extra vriendje te kennen waar je graag eens 

een jaartje Chiro mee wilt doen? Dan moet je hem vandaag eens meenemen.   

Vandaag komen jullie nog niet te weten wie wij zijn. Dat blijft nog een weekje 

geheim! Meer info staat vooraan in het boekje. Trouwens, rechts bovenaan zie 

je een foto van een tros bananen op zijn kop. 

Zondag 13 september: 14u – 17u30 

De eerste échte Chirozondag met jullie nieuwe leiders en de nieuwe 

Rakkersgroep. Deze dag zou niemand toch willen missen! We gaan elkaar beter 

leren kennen en we zorgen direct voor dikke sfeer.                                                                                                

Links bovenaan zie je een foto van een banaan uit mijn nachtmerries. 

Zondag 20 september: 14u – 17u30 

Daag andere rakkers uit en probeer zo veel mogelijk duels te winnen om 

bovenaan de ladder te staan! We doen vandaag een laddercompetitie.                             

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door ladders. 

Hiernaast zie je een foto van een mooie chiquita. 

Zondag 27 september: 14u – 17u30 

We zetten ons rustig neer en kijken naar een film. We hebben K3, Doornroosje,  

My Little Pony en Frozen 2, maar dan in het Spaans. Als die films stom klinken, dan 

neem je er zelf maar wat mee!                                                                                                   

Oh ja, hier beneden zijn er veel trossen bananen. Smakelijk! 

 

                                                



toppers  

Zondag 6 september : 14u - 17u 

Het is zover, de eerste Chirozondag van het jaar. Geen werving voor ons 

dit jaar, maar dat laten we niet aan ons hartje komen. Kom vandaag 

maar gewoon naar de lokalen. Daar zal je zien met wie jullie het 

komende jaar de zotste avonturen zullen beleven. Het eerste avontuur 

beleef je dan ook vandaag al! Zijn jullie er klaar voor? 

 

 

Zondag 13 september : 14u – 17u30 

De Toppertjes zijn oud aan het worden en hebben geen zin meer om elke 

zondag van die saaie spelletjes te spelen. Dat zal dit jaar niet nodig zijn als 

jullie vandaag allemaal een supermegacreatief brein meebrengen. Zo maken 

we samen een planning om er een zot jaar van te maken vol met de graafste 

activiteiten die we mogelijk kunnen maken. Daarna zullen jullie zelf een 

activiteit maken voor volgende week. 

 

Zondag 20 september : 14u – 17u30 

Wat we vandaag gaan doen, zouden jullie al moeten weten van vorige week. 

Maar als je al weet wat het nieuwe jaarthema van de Chiro is, kan je wel al 

voorspellen dat dit geen gewone zondag wordt (of niet?). Opletten geblazen 

dus!  

 

Zondag 27 september : 14u – 17u30 

Jaja, het is weer tijd voor de jaarlijkse Cinema Jochihe. De leiding heeft weer een heel weekend 

vergaderd om er voor jullie een topjaar van te maken. Lekker chillen en een filmke zien met de mannen. 

Neem maar goeie films mee als je er hebt en mag meebrengen van de mama.  

 

Dat was het weeral voor de eerste Chiromaand van het jaar.Houd jullie 

klaar voor de vele ziek litte maandjes die er nog aan zitten te komen 

bruurs.  

Houw doe! Jullie nieuwe leiders ...., ...., ..... 



Hellow boys. Het is weer tijd voor Chiro! Feest! Wat gaan we deze eerste maand doen? Wel... 

6 september 2020, 14u tot 17u 

Geen werving voor ons dit jaar, maar breng toch zeker en vast al jullie vrienden mee! Hoe 

meer zielen, hoe meer vreugde. 

Een nieuw Chirojaar, een nieuwe groep. Laat ons dan ook beginnen met elkaar beter te leren 

kennen. Hoe leer je elkaar nu beter kennen dan via de sociale media? 

We spelen een groots social media spel. Als je kan, neem dan zeker een gsm mee (nog idealer 

als er Instagram op staat). Heb je dit niet of kun je dat niet mee brengen? Geen probleem!  

13 september 2020, 14u tot 17u30 

Op welke manier verschillen kerels van al de andere afdelingen? Die vraag gaan we vandaag 

beantwoorden. Benieuwd? Terecht! 

20 september 2020, 14u tot 17u30 

Vandaag krijgen we bezoek van een bekend persoon. Echt waar, geen grap! Wie het is mogen 

we nog niet vertellen, maar we mogen wel zeggen dat ze internationaal bekend is. Wie het is 

en wat ze komt doen, moet je zelf maar komen ontdekken! 

27 september 2020, 14u tot 17u30 

Laatste zondag van september, zoals elk jaar cinema. Filmpje kijken, popcorn of chippeke 

eten. See ya in de Jochihe cinema.  

Vergeet zeker niet om elke zondag een eigen drinkbus mee te brengen! 

Dat was maand één, nog negen te gaan dan is het weer tijd voor een 

fantastisch bivak, jeej! 

Vele dikke x-jes. Timon en Pumba, of is het Sinterklaas? Of is het K3? Je 

komt het deze maand te weten! 

 

 



A**π ’s 
 

6 September 14:00 tot 17:00 

Omdat het de eerste  Chirozondag van het jaar is zullen we 
vandaag 
Kennismakingspelltjes spelen zodat jullie elkaar beter kunnen 
leren kennen. 
We hopen dat jullie elkaar niet zijn ontvreemd na het hele corona 
gebeuren 
 

 

13 September 14:00 tot 17:30 

School is terug begonnen dus hopelijk de werken van jullie breinen ook. 
Smeer jullie hersens maar in want het zal intens worden  
 

20 September 14:00 tot 17:30 

Vandaag zullen jullie getest worden op jullie sluwheid. We betreden de wereld van de Italiaanse 
maffia. Wat dat precies inhoud zal je 
ontdekken als je komt. (Verkleed komen is 
aangeraden) 

 

27 September 14:00 tot 17:30 

De leiding heeft net een heel druk en 
intensief planningsweekend achter de rug, 
dus het is weer tijd voor onze jaarlijkse cinemadag. Zelf films meenemen mag altijd. 

 

 

 

                                                       Jullie Leiders 

                                                Dimitrov & Baboechka 


