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Chieuwtjes 

(Chiro nieuwtjes) 

 

Zwemmen – 6 maart 
6 Maart gaan we samen zwemmen. Dit jaar zal dit doorgaan in het 
intergemeentelijk zwembad van aartselaar. (kleistraat 204, 2630 Aartselaar). 
Hiervoor vragen wij aan alle leden om 2 euro mee te nemen. Aan de ouders 
van de -12 vragen wij om jullie zoon om 13 uur af te zetten en om 16u30 terug 
te komen halen. De +12 leden zullen mt de fiets gaan en worden om 12u 
verwacht op de Chiro. 

 
 

Paaseitjesverkoop – 27 maart 
Dit jaar staan we op 27maart weer voor de Hemiksemse deuren met 
overheerlijke paaseitjes. Er zal nogal gesmuld worden in Hemiksem! 

 

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 

 

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 !  
 
 
 



Belangerijke data 
• Bivak in Gierle: 21 juli tot 31 juli 2022	
• SpeRib-weekend: 11 tot 13 maart 2022	
• Ketiweekend: 7 tot 10 april 2022	
• Zwemmen: 6 maart 	
• Paaseislag: 27 maart	

 

Contactgegevens groepsleiding en VB 
Goepsleiding: 

• Kobe Opdenbergh  0468 24 96 21     opdenbergh.kobe@gmail.com  
• Jonas Sterckx   0468 26 60 68     jhonassterckx@gmail.com 

Volwassen begeleider:	

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

 
 

Chiro kleding 
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!  

 



 

Altijd al gedroomd dat je zo snel was als the flash? Zo sterk als de hulk? Zo 

wild als thor? Deze maand kan dat allemaal, want het is superheldenmaand!!  

 

 

Zondag 6 maart 13u-16u30 

 
Vandaag gaan we met heel de chiro zwemmen! Vergeet zeker jullie 
zwemkleren en handdoek niet! We verwachten jullie dus ook niet op 
de chiro, maar aan het zwembad in Aartselaar tegen 13u. Dit is ook 
waar jullie terug worden opgehaald om 16u30 
 
 

Vrijdag 11 maart tot en met zondag 13 maart 
 
Samen met de speelclubbers gaan we onze innerlijke superheld 
ontdekken, want we gaan met z’n allen op superheldenweekend! 
Bekijk zeker het boekje op de chiro jochihe website om te kijken wat er 
jou te wachten staat en wat je zeker niet mag vergeten meebrengen. 
 

 

Zondag 20 maart 10u-17u 

Het is weer tijd voor een leuke tochtdag! Vandaag gaan we het plezier 

opzoeken buiten hemiksem, spannend!. Neem zeker een stevige lunch, 

voldoende drinken en jullie superheldenhart mee op dit avontuur. 

 

 

Zondag 27 maart.13u-17u 

Vandaag bundelen we onze krachten met die van Chiro klaasje om 

met z’n allen paaseitjes te verkopen. Vergeet zeker ook jullie eigen 

invulbriefjes niet terug af te geven aan de leiders, zodat je hele 

familie zeker kan mee proeven van onze lekkernij!  

 

Veel heldhaftige groetjes, leider Aaron, leider Quinten, leider Xander en leidster Tine 



 

 

  

 

 
Vergeet niet een eigen drinkbus mee te nemen!! 

 
Zondag 6 Maart: 13u tot 17u 

Vandaag gaan we vissen bekijken in het water. 
We gaan ons inleven in de wereld van de vis. 

We gaan namelijk ZWEMMEN!! 
Neem dus zeker je zwemkledij en handdoek mee. 

 
 

Zondag 13 Maart: Geen Chiro 
Vandaag is het geen chiro "#$  

Want we hebben juist en mega geweldig weekend achter de rug! 
 
 
 
 
 
 

Zondag 20 Maart: 10u tot 17u 
We gaan vandaag diertjes bekijken op stap!! 
Neem zeker boterhammetjes mee! 
Voor jezelf of om de tijgers mee af te leiden!! 
 
Zondag 27 Maart: 13u tot 17u 
Vorige week hebben we de paashaas ontvoert! 
En nu gaan we zijn eieren verkopen en veel geld maken. 
Neem jullie liefste lachjes mee vandaag! 
 

 
 
 

Jullie Exotische Leiding 
Mathijger, kobifant en Robodil 

Maart 



 
 
 
 
 Rakkers 

Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken! 

 6 maart 13u00 tot 16u30 
Vandaag gaan we met heel de chiro zwemmen! Vergeet 
zeker jullie zwemkleren, handdoek en 2eurotje niet! We 
verwachten jullie dus ook niet op de chiro, maar aan het 
zwembad in Aartselaar tegen 13u. Dit is ook waar jullie 
terug worden opgehaald om 16u30  
 

13 maart 14u00 tot 17u00 
Hoeveel dieren zijn hiernaast op de foto 
verstopt? Deze dieren zijn al goed 
gecamoufleerd, maar wij kunnen het 
beter. Doe jullie camouflage outfit aan 
want we trekken naar het bos voor een 
onvergetelijk klakkebuisspel.   

20 maart 10u00 tot 17u00 
Dit jaar hebben we nog niets met de fiets 
gedaan. Daarom gaan we vandaag onze 
grenzen verleggen en een zien wat we 
kunnen doen buiten Hemiksem. Vergeet 
jullie fiets zeker niet‼! 
 27 maart 13u00 tot 17u00 

Wat is rond zit in een zakje en verkopen 
wij aan de deur? Het zijn inderdaad 
paaseitjes. Vandaag gaan we met heel de 
Chiro paaseitjes verkopen om het kamp 
te sponseren.  



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

Zondag 6 maart (12u00 tot ) ZWEMMEN!

Vandaag gaan we spetteren en spatteren in het
water. Pak allemaal jullie mooiste zwembroek
mee en vergeet ook zeker geen handdoek!
Vergeet ook zeker geen zwembandjes want
anders mag je niet binnen ;)

Zondag 13 maart (14u00 tot 20u00)

Tipper Tapper Toppermoes verkopen?! Jazeker jongeheren!
Vandaag breiden we onze kas uit om nog fijnere dingen te

kunnen doen op bivak dan al gepland waren.

Zaterdag 19 maart (19u00 tot 21u00)

Deze week doen we een klein experimentje met examenchiro
op zaterdag te doen in de plaats van op vrijdag. Vandaag gaan
we ons helemaal ontspannen, we voorzien relaxatie-spulletjes,
rustige muziek, zachte kussens, … Ook kan je iets actiever
gaan doen als je dit wenst.

Vrijdag 25 maart (19u00 tot 21u00)

We spelen een super deluxe lokalen oorlog.
Vergeet zeker geen klakkebuis om elkaar te

360-no-scopen, net zoals Luka met zijn
Jonesy-skin iedereen rekt op Fortnite: Battle

Royale.

KUSJES (met een mondmasker) EN KNUFFELS VAN JULLIE

LIEFSTE SJLOENGELS XXX
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Zondag 27 maart (13u00 tot 17u00)

kobeO
Vandaag gaan we de paashaas helpen met het verkopen van paasaieren. Laat jullie beste verkoopskills maar eens zien :).  

kobeO

kobeO
♬Spetter spitter spater, lekker in het water, ga maar vast naar hetnieuwezwembadinaartselaar, ik kom een druppel later! ♬
We gaan zwemmen, neem allemaal jullie fiets, zwemgerief en 2 euro mee en kom om 12u al naar de chiro, zodat we samen naar het zwembad kunnen fietsen!

kobeO
Wat is rond zit in een zakje en verkopen wij aan de deur? Het zijn inderdaad paaseitjes. Vandaag gaan we met heel de Chiro paaseitjes verkopen om het kamp te sponseren. Iedereen wordt verwacht om 13u op de chiro. 



Keiralsss 
Zondag 6 maart: 12u tot 17u 
♬Spetter spitter spater, lekker in het water, ga maar vast naar 
hetnieuwezwembadinaartselaar, ik kom een druppel later! ♬ 
We gaan zwemmen, neem allemaal jullie fiets, zwemgerief en 2 euro mee 
en kom om 12u al naar de chiro, zodat we samen naar het zwembad 
kunnen fietsen! 
 (Dolf de kraai – Alfred J. Kwak) 

 
Zondag 13 maart: 14u tot 20u 
Een bordspel getransformeerd naar een real-life-spel, dat staat jullie te wachten voor 
vandaag. Het is avondchiro dus vergeet geen centjes voor het avondmaal! 
 
 

 
Vrijdag 18 maart: 19u tot 21u 
Omdat jullie examens eraan komen willen we jullie niet al te veel 
lastigvallen. We gaan een chille avond tegemoet, wat deze avond 
inhoudt, willen we nog niet verklappen. 
 
 

 
 
Zondag 27 maart: 13u tot 17u 
“Zoals wij paaseikes kunnen verkopen, kunnen wij paaseikes verkopen. Ons Miranda zegt da 
ook altijd” Vandaag gaan we het beste van onszelf laten zien en de hemikzemmers blij 
maken met heerlijke paaseitjes. De paasklokken zijn er niks tegen. 
 
 
 
 



M@@rT 
 

06/3/2022 12.00-17.00 

Epic vandaag gaan we zwemmen met de broeders en zusters van Jochihe en 

kloasje. Vergeet geen fiets.F!!ks da ge aanwezig bent xx 

13/3/2022 (14.00-20.00)  FIKS MIDDAGETEn  

Vandaag een banger van formaat!! Kom en speel mee het epinc monopoly over 

hemiksem stadsspel !! beng beng 

20/3/2022 (10.00-17.00)  

TOCHTDAAAG.... Vandaag na zoveel uitstel trekken we het stad in om te 

memee!! Fiks middageten oxxo 

27/3/2022 (14.00-20.00) 

Vandaag gaan we de paashaas helpen met het verkopen van paasaieren. Laat 

jullie beste verkoopskills maar eens zien :) 
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(13.00-20.00)


