
 

MEI 2022 



 

Chieuwtjes 

(Chiro nieuwtjes) 

 
 

 

De zee – 15/05 

15 Mei is het weer tijd voor onze jaarlijkse trip naar de zee. Hiervoor spreken 
we samen af om 10u aan het station van Hemiksem. Vergeet geen 
lunchpakket, zwemgerief, zonnecrème en voldoende drinken. We zorgen er 
dan ook voor dat we tegen 17u terug aan het station zijn, zodat de ouders hun 
zoon kunnen komen ophalen. 

 

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 

 

Contactgegevens groepsleiding en VB 

http://www.facebook.com/ChiroJochihe


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!  

 



 

Ooit al eens in boeken over het verleden gekeken? Wat een andere tijd was dat toch. Kunnen we 

misschien ooit teruggaan naar die tijd? Wel, misschien wel of misschien niet. Het zou toch wel leuk 

zijn moesten we een stukje van het verleden kunnen herleven of niet?       

Zondag 1 mei 14u-17u 

Oermensen zijn de eerste mensen die we in op onze reis door de tijd gaan bezoeken. 
Zij moesten zien te overleven in de tijden van de dino’s. Tegenwoordig zijn er niet 
zoveel dino’s meer maar als we goed zoeken kunnen we er in de buurt misschien nog 
een vinden, wie weet… 

 

zondag 8 mei 14u-17u 

De romeinen waren heel slimme mensen en ook heel sterk. 
Samen konden ze super grote steden bouwen. Dit deden ze door samen te 
werken met anderen en zo konden ze super veel bereiken. Dit gaan wij hen 

nadoen. Kom vandaag zeker om te zien of jij mee kan helpen. 
 
 

Zondag 15 mei Zie vooraan in het boekje   

Vandaag gaan we tijd van de piraten en de kapiteins 

herbeleven, of toch een beetje dan      . Vandaag gaan we 

naar de zee om wat van het water en zand genieten. Maar 

wij stoere watermannen mogen bepaalde dingen niet 

vergeten: zonnecrème, een drinkbus, een middagmaal en 

eventueel speelgoedjes voor op het strand.  

 
Zondag 22 mei 14u-17u 

LINKS RECHTS LINKS RECHTS… er is een woeste strijd aan de gang in onze eigen 

bossen. De blauwen en de roden willen elks winnen maar wie zal de betere zijn 

en de andere verslaan? 

 
Zondag 29 mei 14u 17u 

Vandaag vooruit in de tijd reizen!! We nemen een sprong naar 

volgende zomer om al een stukje zon en een stukje bivak te 

proeven. Kom zeker om het mee te beleven.  

 

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



 Vergeet zeker geen eigen drinkbus mee te nemen! 

 1 mei: 14u-17u: 
 Als jullie het nog niet door hadden door de afbeeldingen op deze 
 pagina: het thema van de maand is “soldaten”! Waar zitten soldaten 
 vaak? Het bos! Daarom is het vandaag tijd voor een leuk 
 superdeluxe bosspel, waar we doen alsof we soldaten zijn! 

 8 mei: 14u-17u: 
 Oh nee! Er is een misdaad gepleegd en de hulp van het 
 leger (jullie dus) wordt ingeschakeld om deze zaak op te 
 lossen. Wie zou het gedaan hebben??? 

 15 mei: meer info: zie vooraan in boekske 
 Vandaag gaan we samen met de tweedeleukste chiro van 
 Hemiksem (chiro Klaasje dus) op stap naar de zee! Wij als 
 soldaten gaan dus het strand verdedigen tegen mogelijke 
 indringers! 

 22 mei: 14u-17u: 
 Vandaag is het inleefdag! We gaan dus met heel de 
 speelclub doen alsof we aspiranten zijn! Wie van jullie zou 
 als beste een aspi kunnen nadoen? 

 29 mei: 14u-17u: 
 Bij het leger moeten ze zich natuurlijk ook een beetje kunnen 
 amuseren, en daarom gaan we vandaag de oude vertrouwde 
 pleinspelletjes spelen die jullie mogen kiezen! Kom dus zeker 
 af! 

 Militaire groetjes van soldaat Robbe, soldaat Matthias en soldaat Kobe 



Rakkers 
 

1 mei / 14:00-17:00 
Vandaag gaan we de diepe wateren doorgronden. 
Atlantis kent na vandaag geen geheimen meer voor ons. 
Wil je weten welke geheimen Atlantis voor ons schuil 
houdt, kom dan zeker vandaag naar de Chiro en ontdek 
het. Vergeet zeker geen drinkbus mee te nemen. 
 
 

 
8 mei / 14:00-17:00 
Met het warme weer dat voorspelt wordt kunnen 
we ons vandaag nog eens goed amuseren met 
water. Heb je zin om vandaag eens zeiknat te 
worden (of te leiders eens goed nat te maken). Dan 
mag je je kans niet laten liggen. Zeker komen is de 
boodschap. Vergeet zeker geen drinkbus mee te 
nemen. 
 

 
 
15 mei / 10:00-17:00 : Meer info vooraan het boekje 
“Met de trein naar Oostende tsjoeke tsjoeke tuut…”  
Geen gewone tochtdag vandaag. We gaan met zen allen naar de zee. Een lekker 
pootje baden, zonnen aan het strand, zandkastelen bouwen,... Geen enkel excuus om 
thuis te blijven dus. Vergeet zeker niet om een lunchpakket en voldoende water mee 
te nemen.(Handdoek, zonnecrème en voor de liefhebbers een schup zijn ook aan te 
raden.  
 
 

 
 
22 mei / 14:00-17:00 
Finding Nemo of Finding Dory? Na 
vandaag weten jullie het antwoord op die vraag. Jullie zullen je als 
een vis in het water voelen. (Denk daar maar eens goed over na) 
Vergeet zeker geen drinkbus mee te nemen. 
 
 

 
 

29 mei / 14:00-17:00 

Heb je ooit al eens een boot gebouwd??? Vandaag gaan we er 
een bouwen. Een echt die kan varen op het water (en hopelijk 
niet zinkt ☺). Heb je ooit al eens een boot gebouwd moet je 
ook zeker komen, we kunnen wel wat “bootbouw”-ervaring 
gebruiken. Vergeet zeker geen drinkbus mee te nemen 



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

Zondag 1 mei (14u00 tot 17u00)

Grote ballen, kleine ballen, witte ballen, zwarte ballen. Vandaag spelen we met en
zonder ballen. Speel jij ook graag met ballen? Kom af!!!

Zondag 8 mei (14u00 tot 20u00)

Wat zijn wij? Parking! Waarom? Omdat wij niet bij ‘t stad horen! Hoe merken
wij dat we niet bij ‘t stad horen? Keihard, wij zijn een boerendorp volgens de

Antwerpenaren maar vandaag trekken wij naar ‘t stad om hun ongelijk te
bewijzen. Neem zeker jullie drinkbus, fiets en geld voor avondeten mee!

Zondag 15 mei (Kijk vooraan in ‘t boekske)

Ik ga zwemmen in de zeeeeee, een echte West-Vlaming is niet te temmen!
Jaja, na 2 lange jaren traditie te doorbreken (door een bepaald lastig virus)
zijn we deze zondag weer op pad om Oostende te gaan terroriseren. Neem
zeker een lunchpakket, genoeg drinken, zwemgerief, handdoek en
afweermiddel voor meeuwen mee (Insectenspray werkt niet naar onze
ervaring) (Een zakcentje mag maar zal zeker niet nodig zijn).

Zondag 22 mei (14u00 tot 17u00)

In mei leggen alle vogels een ei, we hebben gehoord dat er in de bossen van
Hemiksem een enorm rare en absurd grote vogel rondloopt? Wat daarmee aan de hand

is weten we zelf ook niet goed maar we trekken er dus op uit om is te gaan
koekeloeren.

Zondag 29 mei (14u00 tot 20u00)

We hebben misschien een beetje een klein vermoeden dat er een
kans bestaat met een onwaarschijnlijksheidsfactor die onbekend is
dat we vandaag naar Bazel gaan.



KERELS 

1 mei van  14.00uur tot 17.00uur 

We gaan de enige echte kerelsfilm maken.  

Wees creatief en breng wat hilarische ideetjes mee  

naar deze zondag, verkleedkleren zijn altijd welkom. 

 

8 mei van 14.00uur tot 20.00uur 

Vandaag is het keti-aspidag, dat betekent feest. 

Laat weten in de whatsapp of jullie komen, 

en welke pizza je als avondeten wilt eten. 

 

15 mei : Info vanvoor in het boekje 

We gaan naar de zee 

ewa broeders komen jullie mee? 

Zeg geen nee 

Wasebeeeeeeee 

 

22 mei van 14.00uur tot 17.00uur 

Het rolt en zit in de badkamer?? 

EEN WC ROL 

Jaja we gaan wc-rollen verkopen vandaag zodat 

de mensen hun gat kunnen afvegen met papier 

en wij als chiro winst maken. 

Beter kan niet!! 

29 mei van 14.00uur tot 20.00uur 

Het seizoen waar jullie lang op hebben gewacht is aangebroken… 

Het is jachtseizoen binnen de provincie Antwerpen, de ideale moment  

om jullie als kerels te bewijzen dus zeker komen!! 

 


