
 

   

 



 

Chieuwtjes 

(Chiro nieuwtjes) 

 

Spaghettislag – 19 februari 
Binnenkort is het weer zover. Onze jaarlijkse spaghettislag vindt plaats op 19 
februari om 17u. Wij nodigen jullie graag 

 uit om heerlijk samen te tafelen bij ons op de chiro of bij jullie thuis en te 
genieten van een lekker en stevig bord spaghetti. Op deze gezellige avond 
mogen natuurlijk lekkere drankjes en de beste dessertjes niet ontbreken. 

We zouden het fantastisch vinden als je je hele familie en al je vrienden 
meeneemt. Stuur deze mail naar hen door, zet je aanwezig op ons 
facebookevenement, ... Laat zien dat jij de Chiro graag steunt. 

De opbrengst gaat naar ons kamp om er elk jaar opnieuw een onvergetelijke 
tien-daagse van te maken. Zeker komen dus! 

Inschrijven doe je op https://chirojochihe.be/spaghettislag 
 

 

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	
• RakTop-weekend: 25 februari tot 27 februari 2022	
• SpeRib-weekend: 11 tot 13 maart 2022	
• Spaghettislag: 19 februari 2022	
• Ketiweekend: 7 tot 10 april 2022	

 

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!  

 



Beste Ribbeltjes, ook deze maand is het weer zeer koud dus kleed je zeker warm genoeg aan. 

Zondag 6 februari 14u-17u 
Deze zondag gaan we samen de kou bestrijden. Altijd 

voel je de wind door je kleren gaan maar vandaag gaan 

we keiveel bewegen zodat we het super warm krijgen en 

zo niets meer merken van de kou. Kom dus zeker naar de 

chiro als je je goed wilt uitleven. 

 

 
 

Zondag 13 februari 14u-17u                            
Vandaag gaan we in het bos spelen want de sneeuwprinses heeft onze 

hulp nodig. Samen gaan we haar helpen met welk probleem ze ook heeft 

want wij zijn super behulpzame ribbeltjes. Kom zeker, de sneeuwprinses 

zal jullie dankbaar zijn!  

 

 
 

Zondag 20 februari 10u-17u 
Deze zondag staat er iets heel speciaal op de planning. 

Maar veel meer kunnen we niet zeggen, alleen dat het 

echt heel plezant gaat worden. Het gaat een groot spel 

worden en hoe meer leden hoe leuker dat het zal 

worden. 

 

 

Zondag 27 februari 14u-17u 
Op de laatste zondag van de maand gaan we het eens wat anders doen: jullie leiding zal voor 1 

zondag helemaal veranderen en jullie gaan chiro krijgen van andere mysterieuze leiding. Kunnen 

jullie raden wie dit zullen zijn. Kom vandaag naar de chiro om zeker te weten te komen wie deze 

nieuwe mysterieuze leiding wel eigenlijk zijn. 

Veel chirogroetjes van jullie allerliefst leiding en tot volgende maand. 

Aaron, Xander, Tine en Quinten 

 



 

 

  

 

Space  
Vergeet niet een eigen drinkbus mee te nemen!! 

 

Zondag 6 Februari: 14u tot 17u 
Vandaag is de dag waar jullie al het hele jaar op hebben gewacht. 

We gaan knutselen in het thema "ruimte" om ons lokaal op te fleuren! 

 

Zondag 13 Februari: 14u tot 17u 
Wie is de imposter???  

Vandaag spelen we het grote among-us spel en 

 proberen we de imposter te ontmaskeren! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 20 Februari: 10u tot 17u 
Vandaag is het tochtdag. Spijtig genoeg kan het schaatsen niet doorgaan. 

Dus ter compensatie doen we een supergroot spel met de volledige chiro!  

Dit wil je niet missen.  

Vergeet zeker geen boterhammetjes en drinkbus. 

 

Zondag 27 Februari: 14u tot 17u 
Het thema van deze maand is ruimte  

en daarom gaan we deze chirozondag iets buitengewoons doen!!! 

Wil je weten wat?? Dan moet je zeker vandaag naar de chiro komen!! 
 

 

Jullie Buitenaardse Leiding 

Kobex, Mathasa en Robesla 

Februario 



Rakkers 
 

6 Februari : 13u20 – 16u45 

Vandaag heeft het gewest een speciaal spel gemaakt. Hiervoor spreken we 

vandaag af aan de Schorre in Boom. Wij zouden graag de ouders vragen hun zoon 

af te zetten aan de grote trappen van de Schorre tegen 13u20 en weer op te 

halen om 16u45. 

 

13 Februari : 14u – 17u 

Oeeeeh jongens, morgen is het Valentijn. Daarom spelen we dus 

een groot valentijnspel. 

Kom zeker want dit wil je niet missen. 

 

20 Februari : 10u – 17u 

Wat we vandaag gaan doen blijft momenteel een grote verassing. Wil 

jij weten wat dit inhoud. Wees er dan zeker bij. Vergeet geen 

lunchpakket en warme kleren want het is dus een tochtdag. 

 

27 Februari : 14u – 17u 

Lachen met de meisjes kunnen jullie allemaal al zeer goed. Maar 

kunnen jullie zelf ook meisje zijn? Dat zoeken we vandaag uit. Kom 

allemaal verkleed als een meisje.  

 

 

                                     Groetjes – Larsina,Landina,Kobina en Jasperina 

Na een leuk maar vermoeind weekend verdienen jullie ook wat rust. 
Vandaag is het dus geen chiro. Slaap maar goed uit want volgende week vliegen we er weer in!

GEEN CHIRO



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

Zondag 6 februari (13u20 tot 16u45) IN DE SCHORRE!

Vandaag spreken wij af om 13u20 aan de ingang van de schorre
waar wij samen met allerlei andere rakwi’s en tito’s van in de buurt
een spel gaan doen. Belangrijk is dat we NIET afspreken op de
chiro. Tot dan!

Zondag 13 februari (14u00 tot 20u00)

Vandaag zijn wij echte mannen in rokken (omdat dat
nu in de mode is). En zo’n mannen laten nu eenmaal
graag hun kracht zien. We doen dus highland games!

Dat zijn spelletjes uit de hoge landen! (Rok dragen
wordt aangeraden.)

Zondag 20 februari (10u00 tot 17u00)

Het spijt ons enorm om jullie te moeten informeren dat het
vandaag weer een verrassing is aangezien schaatsen niet
doorgaat dit jaar. Vanaf dat wij iets meer weten zou het
kunnen dat wij jullie dit ook laten weten. Of niet!

Zondag 27 februari (14u00 tot 17u00)

Zijn jullie iets tussenin, sterk of slim? We zoeken vandaag uit
wie van jullie een domme sportman of een stomme nerd is.
Wie wordt de volgende Usain Bolt (maar dan dom) en wie
wordt de volgende Bill Gates (maar dan stom).

KUSJES VAN JULLIE LIEFSTE KNOERTEN XXX

Na een leuk maar vermoeind weekend verdienen jullie ook wat rust. 
Vandaag is het dus geen chiro. Slaap maar goed uit want 
volgende week vliegen we er weer in!

GEEN CHIRO



KERLES 
6 februari 14.00uur tot 20.00uur 

Ben je hemiksem zat?  

Kom dan naar de chiro,  

wij gaan naar het stad.  

Breng je fiets, mondmasker en geld mee! 

Lekkere pita, wie zegt er nu nee? 

 

13 februari 14.00uur tot 17.00uur 

Vandaag willen de leiders is zien hoe goed de kerels een 

bosspel kunnen spelen. Trek je donkere boskleren aan want 

dat kan uiteraard in je voordeel spelen. 

Zie dat je goed uitgerust bent want het wordt heftig. 

 

  

 

 

 

20 februari 10.00uur tot 17.00uur 

De dag is aangebrokennn… 

Vandaag gaan we chillen met heel de chiro ganggg. 

Een gezamenlijke uitstap met allerlei leeftijden, bereid je 

maar voor op chaosss. 

Neem een middag maaltijd mee, anders heb je hongerrr. 

Trek je chiro uniform zeker aannn. 

 

27 februari 14.00uur 17.00uur 

Kerels en acteren? Dat is een experiment 
dat we vandaag gaan uitproberen. 
Het is aan jullie om de perfecte sketches te maken, wees creatief!! 
Denk gerust al op voorhand na en tot zondag boyss 

.Volgende maand zeker komen, CIAO KERELS  

Groetjes van jullie leiders Jef, Stijn en Seppe  

17.00uur 

20.00uur



februari 
 

06/2/2022 14.00-17.00 

Vandaag zetten we ons achter het fikzeen van een nieuwe aspibar en een 

nieuwe ASPI IN Leiding. Pak allemaal een random spelletje uit jullie kast mee :)) 

13/2/2022 (14.00-20.00)    

Pijlen volgen, luisteren naar den dobbelsteen en zien waar we stranden 

verdekkeeeej 

20/2/2022 (10.00-17.00)  

VANDOAG ist een verassing nondeju 

27/2/2021 (14.00-20.00) 

FREDDIE KONINGS STRIJDT TEGEN DIKKE VOOR DE TITEL VAN RAPPER VANT 

STAD!!!! WIE GAAT HALEN...?? 

 

 

 


