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Uitnodiging Pannenkoekenfeest

achterkant

Praktische Informatie
Chirodagen

Een Chirodag gaat normaliter door van 14.00 u. tot 17.30 u., tenzij anders vermeld in het programma.
Onze lokalen zijn gelegen in de Julien Breugelmansstraat 30 te Kapellen.
Om 16 u. krijgen de leden de tijd om hun vieruurtje te verorberen, vergeet dus geen koekje en drankje.

Uniform

Gsm gebruik

We verwachten dat iedereen naar de Chiro gaat in uniform. Dat wil zeggen: beige broek of rok , een rode
Chiro-T-shirt en een blauwe (Chiro-)trui of hemd. Signeer steeds het kledijvan uw kind!
Chiro Joka heeft haar eigen T-shirts en truien in de aanbieding. Spreek daarvoor VB Bert, Sara of een
leid(st)er aan. Chirohemden zijn beschikbaar in chirowinkel ‘De Banier’ te Antwerpen, Kipdorp 30.
Gms’s horen uiteraard niet thuis op de Chiro. Voortaan geldt een algemeen verbod op gsm-gebruik voor
leden van de Ribbels t.e.m. Rakwi. Oudere groepen maken onderlinge afspraken met hun leiding.
Wanneer gsm-gebruik het spelverloop stoort, kan de leiding deze in beslag nemen tot het einde van de
chirodag. Over het algemeen is ‘MEENEMEN OP EIGEN RISICO’ de regel.

Contact
- Facebook

publieke gr oep “Chiro Joka”

- Weblocatie

www.chir ojoka.chir osite.be
Of scan de CR-code in met je smartphone!

- E-mail

Chir o.J oka@hotmail.com

- Volwassen Begeleider gsm Ber t Mer tens:

0486 / 88 48 90

- Vliegende Leiders gsm’s

Kamiel Van den Elsacker :

0476 / 03 38 18

Dylan Leffelaer:

0494 / 24 98 38
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Ouderweetjes
Belangrijke Data
Zondag 20 november 2016

Op Christus Koning verzamelen we om 10 uur aan de
Jacobuskerk om te vieren. Vergeet geen schoofzakje mee te
"(...) ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik
nemen om ‘s middags op te eten. Om 16 u. kan u uw kind opgeboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van halen of aanschuiven voor de pannenkoekenslag voor leden en
de waarheid." - Jezus Christus, (Joh. 18, 37).
ouders (inschrijven is echter vereist; meer informatie vindt u op
de achterkant van dit Jokske).

Zondag 4 december 2016

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. De goedheilige
man komt vandaag op bezoek.

Zondag 11 december 2016

Chiro Joka gaat schaatsen! Handschoenen zijn een ver eiste.
Vergeet ook zeker geen 3 euro per kind mee te geven.
Vermits de gemeente nog geen reservaties opneemt kunnen de
uren nog fluctueren. We richten ons op 10-12 uur. Meer
informatie daaromtrent volgt nog per brief en andere
mogelijke kanalen.

Zaterdag 17 december

Kerstfeest! Deze zaterdag vieren we alvast een vroeg kerstfeest! Om 17 u. wor den de leden ver wacht met een lege
maag, die goedgevuld zal zijn wanneer ze om 20 u. weer naar
huis gaan.

Zondag 25 december 2016

Geen Chiro.
Een fijne feestperiode gewenst van onzentwege.

&
Zondag 1 januari 2017

Chirokamp! Enkel voor de Ribbels van 5 tot 12
augustus. Dit jaar maken we Sint-Gillis-Waas onveilig.

02/08/2017—12/08/2017

Openingsgebed
Samen: Heer Jezus, wij treden samen voor U aan, blijf bij ons en laat ons
leven door de kracht en de trouw, en de goedheid in de vreugde van Uw
dienst.

//
(Wij zijn de chiro!
Wie? Wij: gij en ikke!
Watte? Chiro! Heeeeeeuj.
2950, Kapellen!)
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Ribbels














6 november:

Cowboys? Indianen?
Wie zijn nu eigenlijk de beste? Kom
er vandaag achter!
13 november: Yarrr! Als echte piraten gaan wij op
zoek naar een schat! Een levensechte schat dan nog wel! We hebben
jullie hulp nodig!
20 november: Christus Koning. Zie ‘belangrijke
data’, p. 3.
27 november: Niet altijd krijg je de kans om in een
grote groep een spel te spelen,
bovendien leer je heel wat nieuwe
mensen kennen uit verschillende Chiro's.
4 december:
Hij komt, hij komt! Hoort hier nog meer uitleg bij?
Waarschijnlijk niet als je braaf bent geweest!
11 december: Laat het los! Laat het gaan! Kom mee op de schaatsbaan staan! Oei, en
natuurlijk gaan we ook schaatsen op die baan hé. Zie ‘belangrijke data’.
Zat. 17 december: Kerstfeest! Zie ‘belangrijke data’.
25 december:
01 januari 2017:
08 januari 2017: Brrrr, het is al wat kouder! Wij weten wel enkele
manieren om het warm te houden!



Lucas: 0471 54 18 30

Yari:

Untitled-3.jpg
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0470 54 97 39

Speelclub
Allerliefste Speelclubbertjes,
De laatste 2 maanden van 2016 komen eraan, beginnen we samen aan 2017. Binnenkort
is het Sinterklaas, kerstmis, Nieuwjaar dat zijn toch mooie dagen van het jaar. Maar wij
hebben weeral een kei tof programma voor jullie.
6 november:
Wij verwachten jullie allemaal om 14.15 uur aan het Ravenhof: Oud Broek 4, 2940 Stabroek. We spreken af aan het kasteel. Het einde van de dag is om 17.00 uur. Trek jullie
warme schoenen, handschoenen en dikke jas maar aan want wij gaan in het bos spelen.
13 november:
Rarara wat zouden we doen een grote verrassing. Als je het wilt weten kom dan zeker.
20 november:
Vandaag is het Christus Koning. We verwachten jullie om 10 uur aan de kerk in Kapellen
jullie kunnen ze terug om 16 uur komen afhalen aan de chirolokalen. Neem zeker middageten mee. Na de Chiro kunnen jullie nog lekker pannenkoeken gaan eten op Klavertje 4.
Dat zou zijn van 16 tot 18 uur. Meer info zie achterkant van dit Jokske.
27 november:
Hoera, jullie leidster Inke wordt vandaag 19 jaar hip hip hoera. Maar wat we vandaag
gaan doen is met alle andere Chiro’s samen een groot spel spelen. Het is gewoon Chiro
van 14.00 tot 17.30 uur
4 december:
Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, dáág, dáág, Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied. Vandaag komt Sinterklaas op bezoek. Gewoon Chiro van 14.00
tot 17.30 uur.
11 december:
Vandaag gaan we met de hele Chiro schaatsen. Vergeet zeker geen handschoenen en
drie euro. Meer informatie volgt nog.
17 december:
Jeej vandaag doen we ons kei leuk kerstfeestje van de Chiro. Het
is Chiro van 17 uur tot 20 uur. Jullie kunnen met een lege maag
komen want wij hebben nog veel lekkers in petto.
25 december en 1 januari: jammer genoeg geen Chiro.
8 januari:
Oohn spannend wat zou er in de doos zitten? Ben je benieuwd
dan moet je zeker komen vandaag.

Groetjes van jullie coolste leiding:
Freya: 0474 63 73 80
Inke: 0493 68 99 61
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Rakwi

zondag 6 november: Wat? Nu al kerstkaarten? Jawel, wij gaan al leuke kerstkaarten verkopen zodat
onze Rakwi-kassa gevuld raakt voor dolleuke activiteiten/uitstapjes, maar ook opdat jullie en andere
mensen in Kapellen al goed bevoorraad zijn voor leuke kaartjes te versturen naar jullie familie en
vrienden.
Zondag 13 november: We spelen vandaag oude klassieke spelen, die jullie grootouders en ouders
vroeger speelden.
Zondag 20 november: Christus Koning, we verzamelen om 10 uur, voorzie een lekkere schoofzak
(lunchpakket), jullie ouders kunnen jullie oppikken om 16 uur op de Chiro waar jullie (indien besteld)
een lekkere pannenkoek kunnen eten (vergeet daarvoor niet het inschrijvingsstrookje in te vullen op
de achterkant van dit Jokske).
Zondag 27 november: Gewest-dag!!! we gaan vandaag met alle Rakwi’s , Speelclub en Ribbels van het
gewest een groot spel spelen. Kom tussen de normale uren naar de Chiro.
Zondag 4 december: Wie braaf is krijgt lekkers. Wie stout is de roe. ;) De sint komt eraan!
Zondag 11 december: We gaan vandaag over het ijs proberen te glijden. Wie zal er vallen en wie niet.
Neem zeker

Handschoenen mee en drie euro. Meer informatie volgt nog per brief.

Zaterdag 17 december: We gaan vandaag met z’n alle Kerstmis vieren, dit tussen 17 uur tot 20 uur.
zondag 25 december: Het is kerst !!!!! Geen Chiro 
Zondag 1 januari: Vandaag ook geen Chiro helaas, maar jullie kunnen thuis het nieuwe jaar vieren!
Zondag 8 januari: Eerste Chirodag van het jaar 2017 openen we met gokspelen. Weet jij wie er de
slimste, snelste of misschien wel de traagste is?

Tot Zondag !!
De Leiding
Onze GSM-nummers:
Sven: 0493/49.55.82
Jef:

Ivo: 0476/06.24.52
0496/24.68.61
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Tito

Tito
Geachte Tippers en Toppers
6/11
In
1948
organiseerde
Sir
Ludwig
Guttman een sportwedstrijd in Engeland voor veteranen uit de
Tweede
Wereldoorlog
met
rugletsel.
Vier
jaar
later
deden ook sporters uit Nederland mee
aan deze Spelen; het
internationale
evenement
dat
nu
de
Paralympische
Spelen heet, was geboren. (Bron: Wikipedia)
13/11
Deze wil je niet missen! We spelen een namelijk een stadsspel.
13:40 uur aan het station van Kapellen, zullen w e dat afspreken Guido?
Denk eraan 4 euro mee te nemen voor de heen– en terugreis naar Antwerpen (we bespreken nog hoe
we zo voordelig mogelijk naar daar geraken).
We arriveren terug aan in het station van Kapellen omstreeks 18:10 u.
20/11
Het is vandaag Christus Koning, van 10 (aan de kerk) tot 16 uur (in de Julienbreugelmanstraat).
Vergeet zeker geen lunchpakket om op te eten na de misviering. Er is aansluitend
pannenkoekenslag, vergeet daarvoor niet het inschrijvingsstrookje in te vullen op de achter kant van dit Jokske.
27/11
2001: Uit beelden van Hubble ruimtetelescoop wordt ontdekt dat er op de planeet Osiris water en zuurstof aanwezig is, en dat zij een blauwe staart heeft bestaande uit waterstof.
4/11
JOEPIE SINTERKLAAS IS ER MET ZIJN ZWART--- euh, schoorsteenpiet?
11/12
SCHI SCHA SCHAATSEN. De uren volgen nog per brief. Vergeet geen handschoenen en 3 euro.
Zaterdag 17/12
we houden een gezellig kerstfeestje voor de leden van 17 tot 20 u. MET ALS BONUS ERBIJ LEKKERE
HOTDOGS HMMJAMJAMDAKANSMAKENSE
25/12
Vandaag is het Kerstmis, dus blijf maar bij je
familie in plaats van je tweede familie (de
Chiro).
1/1
Niefjor, dus weeral geen Chiro :-(. Wij
wensen jullie allen een gelukkige en gezonde
2017 tegemoet. Gelukkige verjaardag aan het
Russisch proletariaat van 1917.
8/1
COMMUNISME VERSUS KAPITALISME
Jullie geliefkoosde Leiders
Robin (0470 47 66 59) en Gregg (0470 93 88 30)
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Keti
Het grote Keti programma
6 november: helaas pindakaas, ik ben er vandaag niet. Al een geluk is het wel Chiro voor jullie!
13 november: DE BOSFUIF FUIFBOS
20 november: JOEPIE HET IS WEER DE DAG VAN HET JAAR, Christus Koning. Afspraak om 10u in
het park (voor de kerk) en om 16u zijn jullie weer vrij. (ps: pannenkoeken aan 1.5 euro vanaf 16u
(vergeet daarvoor niet het inschrijvingsstrookje in te vullen op de achterkant van dit Jokske.)
VERGEET GEEN LUNCHPAKKET

27 november: Vandaag gaan we BAKKEN, zie dat jullie genoeg kastanjes enzo hebben! Verdere info volgt nog via faceboek x
4 december: ik hoop dat jullie braaf zijn geweest anders is er vandaag niet veel te
doen. De Sint komt natuurlijk langs xd xd xd xd
11 december: schi scha schaatsen. De uren laten we je nog
weten. Neem drie euro en handschoenen mee a u b.
ZATERDAG 17 december: JA HET IS OP EEN ZATERDAG. Het is
namelijk (bijna) Kerstmis, in de christelijke traditie viert men
dit feest om de geboorte van Christus te herdenken. De Germanen die dit feest als eerste vierden, en het ‘Joelfeesten’
noemde. Vierden gewoon dat de winter reeds half beklonken
was. MAAR DUS, Chiro van 17u tot 20u en jullie krijgen eten
van ons x x x
25 december: nu is het wel echt Kerstmis, geen Chiro.
1 januari 2017: SPISPASPETTEREND NIEUW JAAR (wederom
geen chiro)
7 januari: helaas heb ik nu examens dus zaterdagavond Chiro, verdere info volgt nog.
Michiel 0474250033

8

Aspi


6 november 2016: Ken je vriendje… (Chiro van
14u00 – 17u30).



13 november 2016: Neveneffecten...(Chiro
van 14u00 – 17u30).



20 november 2016: Het Peulengaleis: Koken
met Jezus… (Chiro
van 10u00 – 16u00).
Aansluitend: Dagelijkse Kost: pannenkoeken
(zie achterkant)



27 november 2016: Temptatie Eiland (Chiro
van 14u00 – 17u30)



4 december 2016: Dag Sinterklaasje... (Chiro
van 16u00 – 17u30)







25 december 2016 en 01 januari 2017:
Geen uitzending



8 januari 2016: Zeg eens ‘Euh’… (Chiro van
14u00—17u30).

Indien jullie breintjes
deze informatie niet
verwerkt krijgen:

10 december 2016: Komen eten: Deel 1
(ZATERDAGAVOND Chiro
van 17u30 – 20u00)

Kay: 0479 13 98 39

17 december 2016: Komen eten: Kersteditie
(ZATERDAGAVOND Chiro
van 17u00 – 20u00)
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PANNENKOEKENFEEST
CHIRO JOKA
Kom na het Christus Koningfeest van je kind(eren) samen lekker smullen
van onze overheerlijke versgebakken pannenkoeken!
Wanneer: zondag 20 november 2016

Hoe laat: van 15u.30 tot 18u.00
Waar: in de refter van basisschool
Klavertje Vier, ingang via onze Chiro
Prijs: 1.50 euro per pannenkoek,
Suiker en/of siroop inbegrepen!
Vooraf inschrijven voor de
pannenkoeken is verplicht!
Koffie, thee, warme chocomelk,
bier en frisdranken, kan je ter
plaatse betalen.

Hopelijk tot dan!

-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving pannenkoekenfeest op zondag 20 november
Naam ouder(s) +kind: ……………………………………………………………………………………..
Wenst/wensen …………x pannenkoeken aan 1.50 euro per stuk= …………euro.
Gelieve dit strookje met gepast geld te bezorgen aan Bert, Sara
of Robby (papa Lieselotte en Pepijn Abts) voor maandag 14 november.
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