
 

Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen voor dit jaar gebeuren volledig digitaal. Door te surfen naar 

inschrijven.chirojochihe.be kan je je zoon inschrijven om een jaar lang mee met ons te spelen. 

Na het invullen van jullie gegevens, word je meteen doorgestuurd naar een betalingspagina om 

het lidgeld van €35 te betalen. 

 

 

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 !  

 

 

Contactgegevens groepsleiding en VB 

Groepsleiding: 

• Kobe Opdenbergh 0468 24 96 21  opdenbergh.kobe@gmail.com 

     • Jonas Sterckx                   0468 26 60 68              sterckx.jonas@telenet.be 

Volwassen begeleider: 

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

 

https://inschrijven.chirojochihe.be/


 

Heb je ooit gezien hoe snel sommige mensen kunnen lopen? Of hoe hoog ze kunnen springen? Op 

de Olympische spelen kan iedereen tonen wat hij allemaal kan en dat gaan wij tijdens deze mooie 

maand april ook eens doen, want het is Ribolympische maand!! 

Zondag 3 april 14u-17u 

Je kan hier wel lezen dat het ribolympische maand is, maar wat is 
dat eigenlijk? Vandaag gaan we met z’n allen ontdekken hoe zo’n 
Olympische spelen eraan toe gaan. Misschien komen we Usain 
Bolt of Tia Hellebaut wel tegen! Neem een grote drinkfles mee, 
want we gaan druk bezig zijn vandaag. 
 
 

zondag 10 april  GEEN CHIRO 
 
Het was vorige week zo leuk, maar het kost wel heel wat energie om 
zo’n olympische vedet te zijn. Daarom moeten jullie vandaag niet 
naar de Chiro komen. Rust lekker uit, stretch je benen en geniet van 
de paasvakantie. 

 
 

 

Zondag 17 april  GEEN CHIRO 

Wat zit daar in de struiken? 2 oren? Grote ogen? Een hele mand vol 

paaseitjes??? De paashaas!! Vandaag zal er niets te beleven zijn op de 

Chiro, zodat iedereen thuis genoeg tijd heeft om alle eitjes in de tuin 

te rapen. Vrolijk Pasen! 

 
 

Zondag 24 april 14u-17u 

Nu we weten wat de Olympische spelen zijn, is het tijd om te tonen wat we 

kunnen. Voor 1 keer komen andere leid(st)ers van Chiro Jochihe en Chiro 

Klaasje jullie plezieren met een leuke zondag. Wat zij voor jullie in petto 

hebben is een grote verrassing, dus kom het zeker ontdekken! 

 

 

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



 

 

  

 

 

??? 
Vergeet niet een eigen drinkbus mee te nemen!! 

 

Zondag 3 April: 14u tot 17u 
Wij hebben jullie leider ontvoerd, als je hem ooit terug wilt krijgen. 

Breng dan €5.000 mee naar de chiro, OF…. 

Wint tegen ons in een gevecht! 

Tot dan 

 

 

Zondag 10 April: Geen Chiro 
Omdat het deze zondag nog volop vakantie is, is het geen chiro. 

 

 

 

 

 

Zondag 17 Maart: Geen chiro 
Vandaag is het pasen, dus jullie zijn waarschijnlijk 

te druk met paaseieren te rapen om naar de chiro te komen 

 

 

Zondag 24 April: 14u tot 17u 
Vandaag gaan we een megacool bosspel spelen. 

Op een geheime locatie en een geheim doel en een geheime schat 

En een geheime vijand.  

Zoek het met ons mee uit! 

 

 

 

 

Jullie Geheimzinnige Leiding 

Mathson, Scherlock Kobe en Robective 

April 



Rakkers
Vergeet jullie drinkenbus zeker niet!!!!

3 april 14 uur tot 17 uur

Er is vandaag een moord gepleegd, oh nee, wie zou dat gedaan
hebben?? We moeten de moordenaar vinden en hem straffen en
daarvoor hebben wij jullie hulp nodig!

10-17 april geen chiro

Jammer genoeg gaat het deze twee weken
geen chiro zijn :,(  Dus geniet zeker goed van
jullie vakantie en van de paaseitjes ; ) en dan
zie we jullie wel na de vakantie.

24 april 14 uur tot 17 uur

Er is iets aan de hand vandaag. Er klopt iets niet… Als je wilt weten wat
het is dan mag je vandaag komen om het te onderzoeken.

Groetjes van Sherlock Holmes, John Watson, Inspector gadget en het slachtoffer



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

Zondag 3 april (14u00 tot 17u00)

ُمَباَركَرَمَضان ! RAMADAN MUBARAK! Episch spel, kom
alsjeblieft, wij hebben jullie nodig voor ons episch spel,
vandaag doen we een episch spel. Er is een episch spel
voorzien voor jullie dus zeker komen naar ons episch spel!
Kunnen jullie al raden wat we doen vandaag?

Zondag 10 april (GEEN CHIRO)

We zijn net terug van ons keiepisch ardennenweekend
waarop we keiveel toffe dingen gedaan hebben en

keiveel Waalse chicks hebben gefikst. Vandaag nemen
we dus eventjes rust van alles.

Zondag 17 april (GEEN CHIRO)(sowwy            )

Pasen en hazen!!!! HEUY JOEPIE!!! CHOCOLAT, EIEREN, GEEN
CHIRO :(.

Zondag 24 april (14u00 tot 17u00)

Wossen, wassen, wisselen. Dat gaat er vandaag
gebeuren. Wat wordt er gewisseld? Kweetetni, ik

hoop jullie, ma ik denk van niet. Nu willen jullie
natuurlijk keigraag weten wat er gewisseld gaat

worden vandaag, daarvoor moet je zeker afkomen.



Keiralsss 
Zondag 3 april: 14u tot 17u 
Vandaag stellen we jullie overlevings-skills op proef. We gaan zien of jullie in staat zijn om niet 
alleen een kamp te maken dat jullie van de buitenwereld kan beschermen, maar dat er ook 
episch uit ziet 
 
 
 
  

 

Zondag 10 april: GEEN CHIRO 
Aangezien jullie allemaal nog van ketiweekend moeten bekomen (en omdat het 
paasvakantie is) hebben jullie deze week nog geen chiro. 

 
 
 
 

 
Zondag 17 april: GEEN CHIRO 
Over heel de wereld worden er vandaag eitjes verstopt. We hebben het dus allemaal eventjes 
te druk met zoeken en vieren om naar de chiro te kunnen gaan.  

Vrolijk Pasen!! 
 

 

 

 

 

Zondag 24 april: 14u tot 17u 
Omdat we weten dat jullie veel van verassingen houden, zullen we jullie nog een beetje in het 
donker laten over wat er op deze magische zondag gaat gebeuren. Hou zeker de WhatsApp 
int oog want misschien duiken er daar wel tips op! 
 
 
 
 

 



Aprilskoow 

 

3 APRIL  14.00-17.00 

Vandaag mthfukkers spelen we een spel gerelateerd aan de mol. 

Wie is de gekke strijder die dit weet te winnen??? Wie heeft de 

beste tacktieken?? 

Kom zeker af want wordt epinc 

 

 

 

24 APRIL 14.00-17.OO 

Vandaag kunnen we niet veel praten wat er op de planning staat 

broertjes. Is staatsgeheim toch, JWZ 

 

 


