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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Chiro Coronaproof 
Wij mogen weer spelen en ravotten op zondag zoals we altijd al hebben gedaan. Al vragen we 
wel als jouw zoon ziek is of ziektesymptomen vertoont is het de bedoeling dat hij thuisblijft. De 
symptomen waar je op moet letten zijn: hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn en 
moeilijk ademen.  
 
Het is de bedoeling dat je je zoon een eigen drinkbus meegeeft zodat we geen flessen moeten 
delen. Water van de kraan hebben wij voldoende, geef gewoon zeker iets mee om dat water in 
te doen. 
 
Wij doen zo hard mogelijk ons best om alles vlot en veilig te doen verlopen, hopelijk kunnen we 
daarvoor ook rekenen op jullie! 
 

Inschrijvingen 
De inschrijvingen voor het nieuwe Chirojaar zullen dit jaar weer gebeuren aan de hand van 
huisbezoeken. Als u het niet zo graag heeft dat wij bij u binnen komen is er ook altijd de optie 
om het aan de voordeur te doen. Zegt u ik vind het niet nodig dat de leiding langs komt. Kunt u 
ons altijd een mailtje sturen.  
 
Jullie zoon is voorlopig alvast verzekerd voor de komende zondagen, dus daar hoef je niet 
ongerust over te zijn. 

  



Openspelnamiddag 
De openspelnamiddag zal op zondag 12 september van 13u00 tot 17u00 plaatsvinden. 
Alle kinderen worden verwacht op de Gemeenteplaats om 13u00. Daar zullen we samen met 
Chiro Klaasje allemaal spelletjes spelen die wij voor jullie hebben voorbereid.  
Om 17u00 stopt de Chirozondag en worden alle kinderen terug opgehaald aan de 
gemeenteplaats.  
 
Corona is nog niet helemaal weg dus houden we nog steeds rekening met de regels van de 
maatschappij. Als je vijf dagen voor de openspelnamiddag nog ziek bent geweest, gelieve dan 
dit jaar een keertje over te slaan. Het is de bedoeling dat je je zoon een eigen drinkbus meegeeft 
zodat we geen flessen moeten delen. Water van de kraan hebben wij voldoende, geef gewoon 
zeker iets mee om dat water in te doen. Zo kan alles op een veilige manier verlopen en kunnen 
we voorkomen dat Corona zich nog meer verspreidt. 
 
Hopelijk zien we jullie daar! 
 

 
 
 
 
 
 

Chirokleren  
Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider erover aan voor of 
na de Chiro 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. 
 
 
 
 



 
 

Wanted!  
Liggen kroonkurken, balpennen, kurken, knutselgerief, papier, envelopppen, oude ballen of 
ander spelmateriaal, oude handdoeken, verkleedkleren maar stof te vergaren? Je maakt onze 
Chiro er heel blij mee! Breng het mee op een zondag en je krijgt er een grote glimlach en veel 
spelplezier voor in de plaats! Bedankt :)   
 

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 !  
 
 
 

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  0468 26 60 68  jhonassterckx@gmail.com 

 
Volwassen begeleider: 

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



Ribbels 
Zeker allemaal jull ie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken! 

Zondag 5 september van 14u00 tot 17u00 
Hallo aan alle nieuwe kindjes, vandaag gaan we elkaar allemaal voor de 
eerste keer leren kennen. Zoveel nieuwe gezichten zijn niet gemakkelijk 
om allemaal te onthouden maar dat gaan we toch proberen om voor de 
rest van het jaar keidikke vriendjes te worden. 

 
Zondag 12 september van 13u00 tot 17u00 

Vandaag is het werving en dus niet hier op de chiro te 
doen maar op de gemeenteplaats. Daar gaan we kei 

vette namiddag organiseren dus allen naar daar. 
 
 
 

 
Zondag 19 september van 14u00 tot 17u00 
We hebben een schatkaart gevonden! Vandaag gaan we 
hem volgen om te zien waar de schat ligt. Misschien is 
het wel keiveel geld of is het een verzameling aan 
lekkernijen. Kom allemaal mee zodat we hem op tijd 
kunnen vinden. 
 
 

Zondag 26 september van 14u00 tot 17u00 
Vandaag gaan we allemaal samen keicoole films kijken. 

Breng jullie eigen favoriete films mee, wie weet kijken we 
die ook wel. Wij hebben hier ook films maar we gaan nog 

niet verklappen welke wij hebben. Jullie zullen allemaal 
moeten komen zodat we er samen van kunnen genieten.  

 
 

 
 

  
 
 

Veel groetjes van jullie nog onbekende leiding! 



 

 

 

 

 

Zondag 5 September: 14u tot 17u 

Het nieuwe jaar is begonnen en voor de eerste zondag gaan  
jullie ontdekken wie jullie nieuwe leidertjes zijn!  

Wij kijken er al naar uit jullie te leren kennen. Neem zeker een  
 gevulde drinkbus mee!  

 

 

Zondag 12 September: 13u tot 17u 

Vandaag is het de werving, als je vriendjes of vriendinnetjes van  
school hebt die nog niet in de chiro zitten neem ze dan vandaag zeker mee! 

Meer info vind je van voor in het boekje! 

 

 

Zondag 19 September: 14u tot 17u 

Zoals jullie sommige van jullie weten waren de olympische spelen deze zomer. 
En omdat jullie allemaal zo’n sportieve jongens zijn gaan we vandaag onze 
eigen olympische spelen houden! Neem zeker een gevulde drinkbus mee! 
 

 

Zondag 26 September: 14u tot 17u 

Vandaag gaan we allemaal samen kei coole films kijken. Breng jullie eigen favoriete films mee, wie 
weet kijken we die ook wel. Wij hebben hier ook films maar we gaan nog niet verklappen welke wij 
hebben. Jullie zullen allemaal moeten komen zodat we er samen van kunnen genieten.  

XXX 

Carlo, Akke en Tom 

XXX 



 
RAKKERS  

Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken! 

5 september 14u00 tot 17u00 
Jullie zullen vandaag te weten komen wie dat jullie leiding wordt voor de rest van het jaar, 
oooooh spannend. Jullie hebben jammer genoeg geen keuze dus jullie zullen er maar mee 
moeten leven. Deze maand gaan we onze innerlijke boer loslaten. VERKLEED jullie dus 
allemaal maar als mooie boeren!!! 
 
 
12 september 13u00 tot 17u00 
We starten ons jaar met een openspelnamiddag op de 
Gemeenteplaats. Iedereen in Hemiksem is welkom. 
Denk je een extra vriendje te kennen waar je graag 
eens een jaartje Chiro mee wilt doen? Dan moet je 
hem vandaag eens meenemen.   

Meer info staat vooraan in het boekje.  

 

19 september 14u00 tot 17u00 
Zijn jullie tactisch en spelen jullie graag 
bospellen? Kom dan vandaag naar de 
chiro voor een leuke stratego. Doe 
boskleren aan en zorg dat je uitgerust 
best. 
VERKLEED jullie dus allemaal maar als 
mooie boeren!!! 
 
 
 

26 september 14u00 tot 17u00 
We zetten ons rustig neer en kijken naar een film. We hebben Boer zoekt vrouw,    
K3 dierenhotel, Doornroosje, My Little Pony en Frozen 2, maar dan in het Russisch. 
Als die films stom klinken, dan neem je er zelf maar wat mee! 

 

            Groetjes van 
Leonardo,Donatello,Raphael,Michelangelo 



Toeppars 
Zeker allemaal jull ie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken! 

 
Zondag 5 september (14u00 tot 17u00) 
Helleuw beste vriendjes en vriendinnetjes, vadaag 
komen jullie kij koole lijding te weten. Ook gaan we 
eens kijken wat we dit jaar nog allemaal kunnen 
doen. Plezier gegaranteerdt!?  

 
 
 

 
Zondag 12 september (13u00 tot 17u00) 

Vadaag is het werving en dus niet hier op de chiro te doen 
maar op de gemeenteplaats. Laat het beste van jezelf zien, 

en kom zeker eens koekeloeren. 
 
 
 
 

Zondag 19 september (14u00 tot 17u00) 
Hebben jullie ooit al eens met klakkenbuizen 
gespeeldt? Nee? Wij ook niet, we zullen er dan eens 
verandering in brengen en samen de wereld van de 
klakkenbuizen exploreren. 
 
 

 
 

Zondag 26 september (14u00 tot 17u00) 
No way?! Vadaag films?! Damn?! Breng zelf dan ook nog 

filmpkes mee! Zelf zullen we ook nog films voorzien. Zin om 
een super chille namiddag te hebben? Kom dan zeker af!  

 
 

 
 

  
 

Kusjes en knuffels van zwoeber, zwabber en zwebber XOXO 



Kerelzzzzz 
 

Zondag 5 September  14 u –17 u   

Jaja de eerste zondag van het jaar. Wie wordt jullie nieuwe leiding?                                                               
Maar een manier om daar achter te komen. Aanwezig zijn dus!!!!!                                                          
Daarnaast gaan we ook een planning maken zodat we weer een super jaar tegemoet kunnen gaan. 

 

 

 

Zondag 12 september 13u–17u  

Zoals elk jaar kan deze zondag niet ontbreken. Het is tijd voor onze jaarlijkse openspelnamiddag.                                 
Gezellig spelletjes spelen met jullie beste vriendinnen van klaasje.                                                                         
Ze doen niks liever. 

 

 

Zondag 19 September 14u–17u  

Spiertjes los, gefocuste hoofdjes. Onze atletische kereltjes gaan vandaag eens laten zien wat ze 
kunnen. Alle pleinspellen die we kennen zullen vandaag aan bod komen. Laat de sportiviteit maar 
naar boven komen en laat alle energie eruit. 

 

 

Zondag 26 september 14u-17u 

Jullie leiders hebben weer een stevig plannings weekend achter de rug.                                           
Daarom gaan we vandaag rustig een filmpke zien met de boysss.                                                                   
Hoe meer zielen hoe meer vreugden. Allemaal komen dus!!! 

 

 

 

 

Dat was weeral de eerste chiro maand van het jaar  

Groeten  from De dreiries …, ….. en ….. 



Aspirampen 
Bradda’s neem sowieso je eigen drinkbus mee! 

 

05/09/2001 (14.00-17.00) 

Yo bro’s, EINDELIJK TERUG CHIROOOO… Vandaag 
houden we het simpel maar leuk, namelijk VAN A-B!! 
Waar we beginnen en hoe jullie zullen moeten 
vertrekken hangt af van enkele opdrachten… Dreiries, 
wagwan en tot dan 

 

12/09/2001 (13.00-17.00) 

STALLLAAAAAAAAA, werving vandoag jongeh!!! Tis dus nie op de Chiro te doen 
maar op de gemeenteplaats he voor de duidelijkheid. Dikke kus en tot dan x 

 

 

 

 

 

 

19/09/2001 (14.00-17.00 

Ooit al een bank overvallen en moeten vluchten voor de ibahesj? Waarschijnlijk 
nie maar vandoag wordt daar verandering in gebracht makkers. 

26/09/2001 (14.00-17.00) 

Today we going to survive some difficult sh!!!!!!!t. Zeker komen want wordt 
best wel leuk m@Nne 

 

Groetjes Kevin en Bart 


