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Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

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 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: 

• Ward Goossens 0496 84 40 81  wardgoossens@gmail.com 

• Xander Suetens 0495 83 09 19  suetens.xander@hotmail.be 

 

Volwassen begeleider: 

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

 

Openspelnamiddag – 9 september 

Zondag 9 september spelen we een gigantisch spel samen met de meisjes en zoveel mogelijk 

andere kinderen op de Gemeenteplaats. Hoe meer kinderen mee komen spelen, hoe leuker het 

spel wordt. Neem dus al je vriendjes van school, de tennisclub, de zwemles, enzovoort mee op 

deze speciale dag. We beginnen om 14u en het spel eindigt om 17u. Tot dan! 

mailto:didel.jochihe@gmail.com


RIBBELS 
Geboren in 2011 en 2012 

 

 

2 september – Chiro van 14u tot 17u30 
Onze allereerste zondag van een nieuw jaar, 

spanneeeeeend. We maken nieuwe vriendjes, leren 

elkaar kennen met leuke spelletjes. Kom zeker naar de 

Chiro om het allemaal te ontdekken. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
Vergeet je eurootje van de maand niet, dan zorgen wij voor 

lekkere vier-uurtjes.  

 

 

 

9 september – Chiro van 14u tot 17u 
De Chiro is een leuke zondagmiddag, dat willen we graag aan 

heel Hemiksem laten zien, kom daarom met jullie vriendjes 

deze zondag naar de Gemeenteplaats. Want met hoe meer we 

zijn, hoe leuker het wordt. 

 

 
 

16 september – Chiro van 14u tot 17u 30 
Wie is de sterkste? Wie is de slimste, of de snelste? Bundel jullie krachten, 

want we hebben ze allemaal nodig. Iemand heeft alle kleur uit de wereld 

gestolen. Helpen jullie ons om de wereld terug een likje verf te geven, terwijl 

we achter de boze zwart-wit tovenaar aangaan.   
 

 

 

 

23 september – Chiro van 14u tot 17u30 
Zijn jullie echte piraten? Worden jullie snel zeeziek? Vandaag veroveren we 

de wereldzeeën. Eerst bootjes bouwen, om ze daarna los te laten aan de zee. 

Dat gaan we vandaag doen ☺  

 

 

 

30 september – Chiro van 14u tot 17u 30 
Cinema Jochihe opent zijn deuren. De eerste vertoning start om 14 uur en eindigt 

om 17 uur 30. Popcorn, gezellige plaatsen en de beste films zijn allemaal 

inbegrepen. Plezier verzekerd ☺  
Breng zeker je eigen films, zo kies jij mee wat we kijken. 

 

 
 

Groetjes, jullie nieuwe leidertjes 

______________ en _________________ 



SPEELCLUB 
Geboren in 2009 en 2010 

 
Zondag 02/09 – van 14u00 tot 17u30 
The Bos(s) Baby is aangekomen in Hemiksem en is hier aan de macht gekomen. Wij 
moeten zijn taakjes uitvoeren en de beste baby in onszelf naar boven halen. Ben jij 
klaar om terug van de papfles te drinken? Bewijs vandaag dat jij af en toe nog eens 
voor baby kan spelen! Vergeet geen eurootje voor jullie vieruurtje! 
 
Zondag 09/09 – van 14u00 tot 17u00 
Vandaag is het onze jaarlijkse openspelnamiddag waar 
wij laten zien hoe leuk en plezant de Chiro eigelijk toch 
wel is. Trommel zo veel mogelijk van jullie vrienden op 
om samen plezier te komen maken op deze speciale 
namiddag! Zoals de traditie voorschrijft is het te doen 
op de gemeenteplaats te Hemiksem, we zien jullie allen 
(en hopelijk veel van jullie kameraden) daar!  
 
 
Zondag 16/09 – van 14u00 tot 17u30 
Nadat we vorige zondag heel wat nieuwe leden hebben aangeworven op de 
openspelnamiddag is het vandaag tijd om al deze nieuwe gezichten wat te leren 
kennen en om de bekende gezichten nog beter te leren kennen. Als jullie vrienden 
kennen die graag eens een gewone Chirozondag willen meevolgen, breng ze gerust 
mee!  
 
Zondag 23/09 – van 14u00 tot 17u30 
Everything is awesomeeeeeee! Vandaag spelen we HET LEGO 
SPEL! Trek jullie schoenen aan zodat je niet op legoblokjes 
gaat staan, haal je bouwplannen boven en kom de zotste 
dingen bouwen op de Chiro. Zeker komen dus, vandaag is je 
kans om je fantasie tot leven te brengen!  
 
  



Zondag 30/09 – van 14u00 tot 17u30 
Vandaag zijn jullie leidertjes net terug van een vermoeiend 
weekend waar wij een fantastisch Chirojaar voor jullie 
hebben uitgepland. Wees echter niet getreurd, dit betekent 
natuurlijk dat Cinema Jochihe zijn deuren opent vandaag. 
Zeker komen is de boodschap, en indien je zelf een paar 
films wil meenemen, dit mag zeker! 
 
 
 
 

Veel kusjes van jullie mysterieuze nieuwe leiders. Willy, Wally en Wolly! 
 



Rakkers 
2007 - 2008 

 
2 september van 14u tot 17u 30 
 
Beste lidjes wie zijn wij, wat doen ze, wat drijft hun. Kom zeker 
vandaag om jullie nieuwe leiders te weten te komen. Al een tipje 
het zijn de coolste Chiro boys die er zijn. Achteraf gaan we elkaar 
beter leren kennen en een paar toffe spelletjes spelen vergeet 
ook zeker geen eurootje voor jullie 4 uurtje. Tot dan  
 
9 september van 14u tot 17u  
 
Vandaag is het weer zo ver de super-grave-spring in het rond-eet hotdogs werving. Het is 
dus Chiro op de Gemeenteplaats jullie worden daar verwacht om 14u, neem zeker ook een 
vriendje mee dat maakt het spelen alleen maar leuker be there. 
 
16 sepember van 14u tot 17u 30 
 
Vandaaaaaaag gaan we jullie creativiteit is testen door onze gepersonaliseerde-super-
verschietende klakkebuizen maken en we gaan ze natuurlijk ook ineens uit testen op een 
paar doelen. Zeker komen dus. 
 
23 september 14u tot 17u 30 
 
We gaan vandaag als echte soldaten in de oorlog tegen elkaar met onze 
zelfgemaakte wapens (neem zeker jullie klakkebuis mee) we gaan zien 
welk team de beste soldaten heeft  
geeeeeef 8  

 
30 september 14u tot 17u 30 
 
Zet jullie drinken maar in de houder, nacho’s in de hand en brilletje op 
vandaag gaan we naar de cinema. Je mag zeker ook een vriendje 
meenemen naar de Jochihe cinema.  
 
 
 

xxx 
Jullie nieuwe leider(s)? 



67 
 

 

 

 
 

 

 

Zondag, 2 September: 14u – 17:30u 
Ik ben ne plezante leider, maar ook wel nen slechte rijmer. 

Ik ben ni echt een goede zanger en mijn haar wordt als maar langer. 

123, Rikketikketik, 

Rarara, wie zenne kik?  

Is er iemand die al weet hoe ik heet? 

Vergeet zeker geen eurootje voor het vieruurtje! 

 

 

 

Zondag, 9 September: 14u – 17u 
Vandaag is het werving!!!!! Dus je moet vandaag naar de Gemeenteplaats komen in de plaats van 
de Chiro. Neem ook zeker vriendjes mee als je die dan toch hebt!!! Om 14u aan de 
gemeenteplaats, allen daar heen!! 
 
 

 

Zondag, 16 September: 14u – 20u 

Steven Spielberg, Quintin Tarantino, Michael Bay,… 

Allemaal amateurs, wij kunnen dat veeeele beter en we zullen het bewijzen ook!! 

Neem u beste ideeën mee en je acteer talent!! 

We gaan in de avond ook het lokaal pimpen dus neem gerief mee om dit te doen. 

Ps. Neem geld mee voor frietjes, want we zullen direct in ons vers gepimpt lokaal eten. 

 

 

 

Zondag, 23 September: 14u – 17u30 

Omdat we nog allemaal kleine kinderen zijn van binnen, spelen we vandaag pleinspelen!! Maar niet 

zomaar pleinspelen, maar gehandicapte pleinspelen!! Want wat is er nou aan normale pleinspelen?? 

 

 

 

Zondag, 30 September: 14u – 17u30 

Omdat ik en mijn medeleidertjes na het planningsweekend veel te moe 

zullen zijn om jullie zelf te entertainen, zullen we dit doen 

doormiddel van een film. dus neem jullie lievelings film mee, van Bambi 

tot Annabel. 

 

 

 

 

Hakuna Matata, 

Jullie enige en dus ook favoriete leidertjes xoxoxoxoxo <3 !!!                    

Toppers  
2005-2006 



Kerelzzzz 
Geboren in 2003 en 2004 

 

2 September 14u tot 17u3 

Vandaag komen julie te weten wie ik ben. Als je toch komt tenminste, we gaan daarom starten met 
simpele pleinspelletjes en dan, gaan we een lijstje maken om te zien wat julie allemaal willen doen dit 
jaar. Vergeet zeker geen eurotje voor het 4-uurtje. 
 

9 September 14u tot 17u 

Het is geen gewone Chiro dit keer. Het is werving. Jullie zijn 

allen welkom om te komen en een leuke namiddag te beleven 

samen met Chiro Klaasje. Het is te doen op de 

Gemeenteplaats. Als je nog vrienden hebt die misschien naar 

de Chiro willen, neem die dan zeker mee. 

16 September 14u tot 20u 

Oeeeeee spannend de eerste avondchiro van het jaar. Eerst trekken we samen naar het bos voor een 

leuk bosspel om daarna s’ avonds lekkere frietjes te smikkelen op de Chiro . Vergeet zeker geen centjes 

voor de frietjes, anders zul je honger lijden. 

23 September 14u tot 17u30 

Wist je dat? Je niet alleen naar boven kan klimmen op een ladder maar ook 

naar beneden. We spelen vandaag een laddercompetitie. Degene die op het 

einde van de dag vanboven aan de ladder staat kan zich voor 1 week de 

sterkste kerel noemen 

30 September 14u tot 17u30 

De leidertjes komen vandaag terug van planningsweekend en wij zijn een 

beetje moe denk ik dan toch. Het is dus cinema vandaag. Je mag altijd films 

meenemen en dan zullen we een leuke en vooral chille namiddag hebben. 

 

 

 

XoXo Gossip Girl 

 



Aspiranten (2001-2002) 

Dag Aspirantjes. Het nieuwe Chirojaar is begonnen dus kunnen we ons weer elke zondag 

amuseren! Flink het boekje lezen zodat jullie niets vergeten! 

Je kan altijd de mama of papa of grote broer vragen om het voor te lezen als dit nog moeilijk 

is voor jullie. 

2 september 14u tot 17u30 

Het is onze eerste zondag! Jippie. Vandaag maken we kennis met elkaar. 

Neem allemaal maar een vriendje mee! Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugde! 
Probeer er zeker bij te zijn, we plannen ons jaar helemaal (inspraak = aanwezig 

zijn!) Neem dan ook allemaal een ingevulde agenda mee voor komend 

Chirojaar. Vraag je mama en papa al eens welke zondagen je al niet gaat 

kunnen komen, zo mis je niets leuks! 

Versierseltjes voor in het lokaal mag je ook altijd al meebrengen! 

9 september 14u tot 17u (mee opruimen nadien is zeer zeker ook toegestaan!) 

Vandaag openspelnamiddag. Spelen met vele kindjes samen. De grote kindjes (jaja dat zijn 

jullie) worden ook zaterdag (uur volgt nog) al verwacht om mee op te bouwen. Plezier 

verzekerd! 

16 september 14u tot 20u  

Een stadspel in eigen gemeente? Dat is wat we vandaag gaan doen. 

Misschien steken we zelfs een gemeentegrens over! Spannend! Wees 

er dus zeker en vast bij! 

Een fiets mee brengen kan handig zijn. 

’s Avonds krijgen jullie een snelcursus ‘wat als ik geen programma heb 

voorzien?’ Centjes voor frietjes niet vergeten. 

23 september 14u tot 17u30 

Vandaag trekken we naar het plein. We gaan het grote lepsnielp spelen. Wat voor een beest 

dat is? Dat merk je vandaag! 

30 september 14u tot 17u30 

Vandaag filmdag. Breng dus allemaal jullie 

lievelings-Disneyfilm mee!  

 

Hopelijk hebben jullie er zin in.  

Kuskes, knuffelkes en nog van die dingen 

Wij (of ikke of…)  


