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Chieuwtjes 

(Chiro nieuwtjes) 

De Schorre  

12 februari van 11u30 of 13u tot 17u 

 

Vandaag trekken we er op uit naar de schorre! Wat we gaan doen is nog een 
verrassing. Ribbels, Speelclub en Rakkers worden verwacht om 13u aan de 
schorre (zonder lunchpakket, jullie moeten al even thuis eten). Rond 17u 
worden jullie terug opgehaald door jullie mama's en papa's 

+12 (Toppers, Kerels en Aspiranten) verzamelen om 11u30 mét de fiets op 
Chiro Jochihe, met lunchpakket. Rond 17u komen jullie terug aan op de 
Chiro.  

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.  

 

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 

 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/ChiroJochihe


Belangerijke data 

• Rak/Top weekend 3 tot 5 feb 
• Leefweek Kerels: 13 feb tot 19 feb 2023 
• Spaghettislag: 25 feb 2023 
• Spe/Rib weekend 17 tot 19 maart  
• Bivak: 31 juli tot 9 aug 2023 

 
 

Contactgegevens groepsleiding en VB 

Goepsleiding: 

• Luka Crols   0497 48 49 68  Lukacrols04@gmail.com 

• Robbe Roels  0483 05 69 10  Roels.robbe@gmail.com 
• Kobe Opdenbergh 0468 24 96 21    Opdenbergh.kobe@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 30 euro. Als je je oude trui 
inlevert kost deze je slechts 25 euro. Deze is natuurlijk geen verplicht 
onderdeel van de Chirokleren! Voorzie deze kledij zeker van naam!  

 

mailto:Lukacrols04@gmail.com
mailto:0483%2005%2069%2010


Liedje van de maand: Avondlied  

Daal nu bij het zinken, van deze dag, Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag, Gij zijt zegen, 
troost en lach, 
Daal in d'avondzon, oh vlag,  

Heer wij bergen in ons hart Uw vlag, Zegen haar en ons, uw jonge wacht. Goedenavond vlag 
en dag, 
Christus Koning goede nacht. Goedenavond vlag en dag,  

Christus Koning goede nacht.  

 



 

Hebben jullie hem al zien vliegen? Cupido is in ’t land!! Daarom vieren we niet enkel op 

valentijn, maar heel de maand lang feest!!  

 

Zondag 5 februari 14u-17u 
 
We beginnen de maand met een verrassing!! Andere Jochihe leiders 
komen eens kijken hoe goed jullie hun spelletjes kunnen spelen. Ben jij 
ook zo benieuwd wie een hele dag met jullie komen ravotten??  
 

Zondag 12 ferbuari 13u-17u 
 

Vandaag trekken we er op uit naar de schorre! Wat 
we gaan doen is nog een verrassing. Ribbels worden 
verwacht om 13u aan de schorre (zonder 
lunchpakket, jullie moeten al  thuis eten). Om 17u 
vragen we aan mama's en papa’s om jullie kinderen 
terug op te halen. 
 

Zondag 19 februari 10u-17u 

Iedereen is plots zo boos op elkaar? En zo gemeen? En de lucht is donker? OHNEE het is de 

boze meneer... Cupido’s aartsvijand!! Hij zorgt ervoor dat iedereen elkaar haat. Tijd om in 

actie te schieten!! Voor deze spannende dag heeft iedereen zeker een lunchpakket nodig. 

Zondag 26 februari 14u-17u 

Ohnee de boze meneer is nog maar net verslagen en Cupido 

heeft alweer hulp nodig! Vandaag is er een GROOT probleem in 

het bos! Kom snel ontdekken wat er is gebeurd en help hem, als 

het nog niet te laat is...  

 

 

Veel lieve groetjes, Leider Klaas, Leider Lowie en Leidster Tine 

 

P.S. hier is een leuke foto van onze spinnensoep uit de feestmaand (december)       



Speelclub 

Vergeet jullie drinkbus niet! 
 

  
5 februari van 14u tot 17u  

We beginnen de maand met een verrassing!! Andere Jochihe leiders 
komen eens kijken hoe goed jullie hun spelletjes kunnen spelen. Ben jij 
ook zo benieuwd wie een hele dag met jullie komen ravotten??  
 

 

12 februari van 13u tot 17u  

 Vandaag trekken we er op uit naar de schorre! Wat we gaan doen is nog een 
verrassing. Speelclub worden verwacht om 13u aan de schorre (zonder 
lunchpakket, jullie moeten al  thuis eten). Om 17u vragen we aan mama's en 
papa’s om jullie kinderen terug op te halen. 

 

19 februari van 10u tot 17u  

De liefde hangt in de lucht, iedereen kan het voelen! Hoeveel harten hebben jullie al ver rooft? Ik 
hoop dat jullie al wat training hebben gehad van vandaag gaan we ‘Harten Ver roof tocht’!!! Vergeet 
jullie lunchpakket niet meenemen! 

 

26 februari van 14u tot 17u  

Na een drukke en vermoeiende maand hebben we eens nood aan een feestje. Neem jullie 
dansbenen mee, een echte feestoutfit is ook altijd welkom! We gaan wat opruim werk hebben want 
we gaan de pannen van het dak dansen!	

	

 

 

 

 

Jullie	liefste	leiding	xxx	



Rakkers 
5 februari 14:00-17:00 
Hier zitten we lekker op weekend te genieten. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Zondag 12 ferbuari 13u-17u 

 

Vandaag trekken we er op uit naar de schorre! 
Wat we gaan doen is nog een verrassing. 
Rakkers worden verwacht om 13u aan de 

schorre (zonder lunchpakket, jullie moeten al  
thuis eten). Om 17u vragen we aan mama's en 
papa’s om jullie kinderen terug op te halen. 

 
 
 

 
19 februari 10:00-17:00 
Vandaag is het tochtdag en we gaan nog 

eens een ouderwetse fotozoektocht 
doen. Breng zeker je kennis mee van 
Hemiksem en je fotografisch geheugen 

want je gaat het nodig hebben. Vergeet 
zeker je drinkbus en lunchpakket niet 
zodat je lekker kan eten en drinken. 

 
 
 

 
26 februari 14:00-17:00 
Oorlog, klakkenbuizen, lokalen,… pak deze 

woorden samen en je krijgt een 
lokalenoorlog. Tactieken bespreken, het 
vizier op scherp zetten en kogels ontwijken is 

wat we vandaag gaan doen. Wij zijn er al 
zeker klaar voor. Vergeet zeker je drinkbus 
niet zodat je lekker kan drinken doorheen de 

dag.  



Februari 
Toppers 

5 februari 14u-17u 

We beginnen de maand met een groot vraagteken. Wie 

gaat er jullie vandaag leidinggeven??? Zo als jullie horen 

is het vandaag leidingswissel en zal er een andere zeer 

knappe leider voor jullie een bangelijke activiteit 

voorzien. Kom zeker af. 

12 februari 11u30-17u 

Vandaag trekken we er op uit naar de schorre! Wat we 

gaan doen is nog een verrassing. We verzamelen om 

11u30 mét de fiets op Chiro Jochihe, met lunchpakket.  

19 februari 10u-17u 

Vandaag is het tochtdag maar niet zomaar een 

tochtdag. Het is tijd om de romeinse veldslagen 

eens na te bootsen. Wees niet bang, jullie zullen 

geen armen of benen verliezen maar hevig gaat 

het er aan toe gaan! Vergeet Zeker geen 

lunchpakket mee te pakken voor een 

vermoeiende dag als deze.  

26 februari 14u-17u 

Het is weer zo ver, tijd om voor jullie eigen eten 

te zorgen. Jullie weten al hoe deze dag gaat verlopen. We gaan een 

simpele koek om toveren tot een volledige maaltijd voor de toppers. 

Weten jullie al wat we gaan doen? 



KERELS 
 

05/02/2022 14.00-17.00 

YUW bruurs, het is weeral Februari vandaag!!  

Today is a big big mistery 4 all of YOU. Kom gerust af en dan ontdek je wat je er te wachten staat 

vandaag... xd 

12/02/2022 11:30-20.00 

Vandaag trekken we er op uit naar de schorre! Wat we gaan doen is nog een verrassing. We 

verzamelen om 11u30 mét de fiets op Chiro Jochihe, met lunchpakket. Vergeet geen centjes voor de 

avondchiro. 

19/02/2022 10.00-17.00 

HUUUUUUUUUP, het is weer tochtdag!!! 

Waar gaan we naar toe ? GEEN IDEE 

We trekken op pad met enkel een dobbelsteen, deze dobbelsteen zal heel onze route/dag bepalen. 

FIKS schoofzakske voor ’s middags he xd 

26/02/2022 14.00-17.00 

BELGIUMS GHOT TAAAAAAAAAALENT!!  

Welke kerel heeft het graafste talent binnenin onze groep en welke maakt dan ook het meeste 

indruk op onze jury? ;) 

Denk hier gerust al eens over na op voorhand xddddddddd 

 

 

 



Aspi’s
Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken!

Zondag 5 februari (14u tot 17u)

Liefste aspirantjes, wat jullie vandaag gaan doen zal jullie volledig van jullie sokken
blazen. Misschien zelfs van jullie bellen blazen. Misschien wel iets met een haardroger
doen. Als je graag wilt weten of we vandaag iets doen met een haardroger of niet, kom
dan zeker piepen.

Zondag 12 februari (14u tot 20u)

Zondag 19 februari (10u tot 17u)

WOOOOOOOW na een lange tijd is het eindelijk weer tochtdag
joepie! Zorg dus dat jullie er op tijd staan en eten meehebben! En ik
wil niet veel zeggen maar eigenlijk is Antwerpen wel overrated.

Zondag 26 februari (14u tot 20u)

Oeioeioei, er is een moord gepleegd in Hemiksem city. De beste
detective van het land (Herlock Sholmes) heeft hierbij onze hulp nodig
(ons land heeft niet zo’n goede detectives). Zal het jullie lukken om
deze zaak op te lossen zonder zelf slachtoffer te worden?

Xx Luka xX

Zondag 12 februari (11u30 tot 17u)

Vandaag trekken we er op uit naar de schorre! Wat we gaan doen is nog een 
verrassing. We verzamelen om 11u30 mét de fiets op Chiro Jochihe, met 

lunchpakket. 

kobeO
Zondag 12 Februari (11u30 tot 17u)
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