
 

  



 

 

Chieuwtjes  

(Chiro nieuwtjes)  
  

Inschrijvingen  
Inschrijvingen voor dit Chiro jaar kunnen nog steeds. Je kan dit doen door na 
de chiro iemand van de leiding aan te spreken en hij/zij zal je hierbij verder 
helpen. Zo kan jij je zoon weer een jaar lang mee met ons laten spelen. Het 
lidgeld bedraagt €35 en dit dient betaalt de worden via cash of overschrijving.  
  

    
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 JochiheT-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 !   
  
  
  



 

 

Schrijf alvast in je agenda…   
• Chirofeest: 28 november 2021  
• Spaghettislag: 19 februari 2022 

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  
• Jonas Sterckx 

  
Volwassen begeleider:  

0468 26 60 68 sterckx.jonas@telenet.be 

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



 

 

RIBBELS 
Deze maand is het griezelmaand, dus trek jullie favoriete griezeloutfits maar aan! 

 
 
Zondag 3 oktober 14u-17u 
BOOOEEE de knutselgeesten komen samen met jullie 
superleuke versiering knutselen om ons ribbellokaal 
leuker te maken. ZOEKER KOEMEN!  
 

 
Zondag 10 oktober 14u-17u 
De toverketel van Heksje Helga is gestolen L. Ze heeft 
jullie hulp nodig om de ingrediënten voor haar griezelige 
toverdrank terug te vinden!! 
 
 
Zondag 17 oktober 10u-17u 

Vandaag is het een heel speciale dag, want we gaan op… 
SPOKENJACHT!!! Omdat dit geen eenvoudige klus zal zijn, 
begint de Chiro al om 10u en eidigt ze om 17u zodat we genoeg 
tijd hebben om alle spoken te vangen. Vergeet ook zeker jullie 
lunchpakketje niet, want je zal hem nodig hebben.  
 

 
Zondag 24 oktober 14u-17u 
Onze zombiekok is zijn beide armen verloren in de superzurespinnensoep! 
Aangezien hij nu niet meer kan koken, gaan we hem helpen. Met z’n allen 
maken we superlekkeresnoepsatés.  
 
 

Zondag 31 oktober 14u-17u 
Is er een betere dag dan Halloween om onze halloween satés te verkopen? Nee! 
Dus dat doen we vandaag deur aan deur. Kom dus zeker verkleed in jullie 
griezeligste outfit!! 
 
PS: Neem elke zondag jullie eigen drinkbus mee! 
 

 
Griezelige groetjes van jullie liefste 

leid(st)ers Aaron, Quinten, Xander en Tine 



 

 

 
 

 
 
  
 

Horror 
Vergeet niet een eigen drinkbus mee te nemen!! 

Zondag 3 Oktober: 14u tot 17u 
Vandaag doen we het eerste bosspel van het jaar, dus we gaan ineens all-out. 

Vandaag worden jullie dus verwacht om allemaal jullie camouflage kledij aan te 
doen! 

Wees al maar klaar om te bibberen en te beven vandaag! 
Zondag 10 Oktober: 14u tot 17u 

Vandaag is een verrassing, zelfs voor ons! Hier mag en kan ik dus nog niets over 
zeggen. 

Als je wilt weten wat er vandaag gebeurd zal je maar moeten komen! 
 
 
Zondag 17 Oktober: 10u tot 17u 
Wat is er griezeliger dan een groot monster? 
Een groot monster met een grote dobbelsteen, vandaag gaan we op dobbeltocht. 
Dus waar we uitkomen weten we niet, maar we weten wel dat je een lunchpakket 
moet meenemen! Want we gaan op tocht! 
 
Zondag 24 Oktober: 14u tot 17u 
Vandaag gaan we uitzoek wie het beste monster is! 
Zijn het de trollen of toch eerder de zombies? 
Of is het tijd voor de weerwolven om de titel over te nemen? 
Zoek het met ons vandaag uit! 
 
 
Zondag 31 Oktober: 14u tot 17u 
Vandaag gaan we trick or treaten voor Halloween!  
We gaan dus van huis naar huis lekker griezelen en snoep afpakken van mensen! 
Doe allemaal jullie engste verkleedkleren aan, want de engste krijgt een prijs! 
 
 

Jullie BANGelijke Leiders 
Robzombie, Matiweerwolf en Kotrol 

 

Oktober 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Zondag 3 oktober (14u00 tot 17u00) 
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Zondag 10 oktober (14u00 tot 20u00) 

.dnovanav nete roov nekkap et eem sejtnec neeg rekez teegreV 
…lew gaadnav ej niw teew eiw ,eititepmoc ehcsipe repud repus agem nee 

ni daeh-ot-daeh ew naag gaadnav ,sekrebeols gaD 
 

 
Zondag 17 oktober (10u00 tot 17u00) 
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Zondag 24 oktober (14u00 tot 17u00) 
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Zondag 31 oktober (14u00 tot 20u00) 
Vndgspelenwepleinspelenmrdiegenediehierheelgoedin 
Zijnzullenhetietsmindermkkelijkhebbenwiljewetenwtdit 
betekend?komdnzekerfvergeetookzekergeen 
moneyvoorbonchp! 

  
 
 
 

 
 
 

XOXO Jullie liefste leiding Ploepi en Roeni XOXO 



 

 

Keiralsss 
Zondag 3 oktober: 14u tot 17u 
Aan het begin van een chirojaar zijn er een paar 
activiteiten die we zeker gedaan moeten  
hebben, 1 van die activiteiten is een klakkebuis 
maken of je oude klakkebuis uit de kast halen 
en deze verder pimpen. Als je thuis nog dingen 
hebt liggen waarvan je denkt dat ze je 
klakkebuis ten goede zouden komen, neem ze 
dan zeker mee! 

 
Zondag 10 oktober: 14u tot 20u 
Voor vandaag ga ik nog niet te veel verklappen. Het zal dus een 
verassing worden! 
Het is de eerste AVONDCHIRO van het jaar, dus vergeet zeker geen 
CENTJES VOOR FRIETJES!!! 
 
 

Zondag 17 oktober: 10u tot 17u 
We gaan naar ’t stad boysss! Veel te lang geleden, dus daarom 
gaan we er ook niet langer mee wachten! Neem je FIETS mee, 
en een LUNCHPAKKET komt ook wel van pas. 
 

 
Zondag 24 oktober: 14u tot 17u 
Omdat jullie allemaal zo’n mooie klakkebuizen hebben gemaakt, 
zullen we ze vandaag eens testen. Zorg er dus voor dat je ze 
zeker bij hebt! (Ps: Als je thuis al wat pijltjes wilt rollen om mee te 
nemen, mag dat zeker ook!) 
 
 

Zondag 31 oktober: 14u tot 20u 
♬Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een 
griezelbeest ♬ 
Neem vandaag een KLEINE POMPOEN mee, zodat we deze 
kunnen pimpen en achteraf lekkere pompoensoep kunnen 
maken! Zo kunnen we al eens oefenen voor onze soepslag later 
op het jaar! 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aspirampen 
Bradda’s neem sowieso je eigen drinkbus mee! 
 
03/10/2021 (14.00-17.00) 
Yo bro’s, Vandaag gaan we een mooie tocht afleggen in EEN rechte lijn. Natuurlijk 
zal er een bepaalde moeilijkheidsgraad inzitten en zal je dus goed uitgerust 
moeten zien, wordt epic!! 
10/10/2021 (14.00-20.00) 
Joepiee, vandaag gaan we een zwoel, epic bosspel spelen!! 
Je mag altijd camouflagekledij aandoen want kan zeker van 
pas komen browskis en owjaaa het is ook avondchiro dus 
neem wat centjes mee heej 
17/10/2021 (10.00-17.00 

EUUUJ tochtdaaaaaaaaaaag…. VANDAAG epic stadsspel 

dus kom zeker en vast met de bikeeeeej jongeuz!! 

24/10/2021 (14.00-17.00) 
Vandaag bereiden we onze eerste ASPI in leiding voor 
dus allemaaaaaaaaaaaal 
aanwezig gelieve!! Xxx 

jonjon en warbro 
31/10/2021 (14.00-20.00) 
Today, we will play a secret game that is created 
by something very special, after all of that their 
will be a little surprise + AVONDCHIRO DUS 
GOEIE CHAAAAAAAAAAAAAAAP!! 
 


