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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Chiro Coronaproof 

Wat breng je mee? 

• Drinkbus 

• Regenjas en voldoende warme kleren 

• Mondmasker voor +10 Jaar 

 

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 !  

 

 

 

 

Contactgegevens groepsleiding en VB 

Groepsleiding: 

• Kobe Opdenbergh 0468 24 96 21  opdenbergh.kobe@gmail.com 

• Jonas Sterckx  0468 26 60 68   

 

Volwassen begeleider: 

• Didel   0484 95 79 19  didel.jochihe@gmail.com 

 

 

 



Toeppars
Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken!

Zondag 5 december (14u00 tot 17u00)

Vandaag trotseren we gevaarlijke wateren om is
te zien wat er aan de overkant gaande is
aangezien niemand dat blijkt te weten. Als jij dit
ook wilt weten moet je zeker komen!

Vrijdag 10 december (19u00 tot 21u00)

Nu we allemaal door ons eerste examen zijn kunnen we
rustig een spelletje gaan spelen zonder zorgen te

hebben! Nu denk je waarschijnlijk: “Yoepie!”. Goed
nieuws: Dat denken wij ook! Kom dus zeker af.

Vrijdag 17 december (19u00 tot 21u00)

Oh, examens zijn toch oh zo zwaar, constante stress,
verpeste nagels, vettig haar, geen tijd om naar het beauty
salon te gaan. Gelukkig hebben wij voor jullie een
oplossing. Een zelfgebouwde spa voor optimale relaxing!

Zondag 26 december (Geen chiro, wel vrolijk kerstfeest)



KERELS   
ZONDAG 5 December 14u-17u  
 
De laatste zondag van 2021. Laten we er nog een goeie van maken. Vandaag gaan we nog niet 
verklappen wat we zullen doen. Neem allemaal jullie klakken buizen mee. Dan maken we er 
nog een epische laatste zondag van 2021 van. 
 
 
 

 
 
Vrijdag 10 December  19u-21u  
 
Vandaag maken wij van ons lokaal de gaafste spot van Hemiksem.  
We gaan ons lokaal pimpem. Neem alles mee waarvan je denkt dat dit het lokaal zou staan. 
Vergeet zeker geen toestemming te vragen aan jullie ouders voor jullie iets mee nemen. CU 
soon.HET IS CHIRO OP VRIJDAG!!!! 
 
 
 
Vrijdag 17 December  19u-21u  
 
Vandaag brengen we Oostende naar ons. Maar aangezien het te koud is voor te stalleren op 
het strand treden wij de casino wereld binnen. Vandaag is het kerels casino. Kom allemaal 
fancy en vergeet jullie poker face niet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ZONDAG 26 December. (Geen Chiro)  
 
 
Geniet van de fissa dagen boys 
 
 
 
 
Dat was het dan weer voor 2021. Geniet van de vakantie en tot volgend jaar!   
Jullie leiders. Jeff,Seppe,Stijn 



Decembro 
 

05/11/2021 (14.00-17.00) 

Oeeeeeeeeeeeh, vandaag neemt de maffia efkes heymisse city over. 2 

drugskartels zij  blijkbaar aangekomen in ons gezellig dorpke en strijden voor de 

macht. Wij vragen jullie paraatheid aangezien jullie alles in handen hebben 

vandaag xd 

10/11/2021 (9.00-21.00) 

Oproep, BXL zoekt ZG all day! He is missing in our neightbourhoed en wij 

moeten hem proberen te catchen. GUTERGAAAAAAAANG wees represent 

vandaag!! 

Tis avondchiro ej manneeej 

17/10/2021 (19.00-21.00 

AVONDCHIRO? Lekker viben en gezellig met de mannen een goei 

eindejaarsquizke houden. Wordt gezellig! 

Wij zijn zieeeeeeek benieuwd wie ier deftig kan quizzzzzzzzen XD 

26/11/2021  

Bradsko’s , vandaag is geeeeeen chiro!!! Wij wensen jullie van harte gezellige 

feesten en alvaaaaaaaaaaaaaaaast een gelukkig nieuwjaar xdddddddddd 


