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Speciale Datums

voor in de agenda

Chiro Joka Halloweentocht van 19.00—21.30 u voor alle
leden behalve de jongste Ribbels. De daaropvolgende zondag
geen chiro.

Zaterdag 29 oktober

Verkleed je als een echte griezel!

KAMPFOTOAVOND
We verwelkomen iedereen die mee op kamp ging vanaf
18.30 uur om te komen kijken naar wat voor zotte foto’s
er dit jaar werden genomen.

Zaterdag 1 oktober

Zondag 9 oktober

Laatste kans om een trui te bestellen!

Praktische informatie
We verwachten dat iedereen in uniform naar de Chiro komt. Dat wil zeggen: een beige
broek, een Chiro T-Shirt en een blauwe trui of hemd.
Chirokleren zijn verkrijgbaar in de Banier te Antwerpen (Kipdorp 30) maar we bieden
zelf ook het volgende aan, zolang de voorraad strekt:


Chiro Joka trui met/zonder rits nieuw € 30.00 *



Chiro Joka T-shirt nieuw € 12,50

Betaling van nieuwe artikelen op r ekeningnummer BE64 7765 9465 4052.
Uniform



Chiro Joka T-shirt tweedehands € 5,00



Trui zonder rits tweedehands € 15,00



Broek/rok tweedehands € 15,00

Deze kunnen contant betaald worden.

* !!! DIEGENEN DIE EEN CHIRO JOKA TRUI WILLEN, GELIEVE
DEZE TE BESTELLEN VOOR 9 OKTOBER.

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.
Chirodagen

Om 16 u. krijgen de leden tijd om hun vieruurtje te verorberen, vergeet dus geen koekje
en drankje.

Facebook

Publieke gr oep ‘Chiro Joka’,
het is aangeraden lid te worden van deze groep.

Website
Contact

Email
Volwassen Begeleider Bert GSM:

http://chir ojoka.chir osite.be/
Chir o.J oka@hotmail.com
0486 88 48 90
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LEIDINGSPLOEG
RIBBELS (6-8) - LUCAS DAEMS EN KAMIEL VAN DEN ELSACKER

SPEELCLUB (8-10) - INKE PAENEN EN FREYA VAN SANTVLIET

VLIEGENDE LEIDER — DYLAN
LEFFELAER
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RAKWI (11-12) —SVEN CALLAY,
JEF MILBAU, EN IVO GEYSMANS

KETI (15-16) — MICHIEL HENDRICKX

TITO (13-14) — GREGG
SMITS EN ROBIN
VERSTRAETEN

ASPI (17-18) —
KAY VAN WESENBEECK
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Ribbels
Zondag 11 september
Zondag 18 september
Zondag 25 September
Zondag 2 oktober

Ra ra raaa wie wordt jullie super leuke en koele leiding ?

Vandaag gaan we elkaar is wat beter leren kennen en superleuke kennismakingspelletjes spelen!
De mooie zomer is helaas voorbij. Maar wees niet droevig want
vandaag gaan we de herfst verwelkomen
Boeeee, miaauwwww, kwakkwak je kan het misschien al raden
wat we vandaag gaan doen…
Zondag 9 oktober Vandaag gaan we de kunstenaar in jullie naar boven halen, wieweet word jij wel de volgende Picasso
Zondag 16 oktober Vandaag keren we 144 miljoen jaar terug in de tijd, de tijd van
de dino’s!!!
Zondag 23 oktober Omdat we de tijdmachine nog een week langer mochten gebruiken gaan we nu is naar de toekomst. Wat is er te zien in de toekomst ???? dat ontdek je vandaag
Zaterdag 29 okto- Geen Chiro voor de jongsten.
ber

Hopelijk tot dan,
Jullie leiders
Kamiel 0476 03 38 18
Lucas 0471 54 18 30
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Speelclub
Liefste speelclubbers van de hele planeet,

Zijn jullie klaar voor een supertof, megacool nieuw jaar? Zeker komen want wij staan voor jullie
klaar met heel veel leuke dingen.

zondag 11/sept: Vandaag hebben jullie ontdekt dat Inke en Freya jullie beste leiding zijn voor het
volgende jaar. Klaar voor een supertof avontuur?
Zondag 18/sept: Tijd om elkaar een beetje te leren kennen. We toveren ook ons lokaal tot de allerleukste plek op de wereld.
Zondag 25/sept: Joepie, vandaag doen we het allergrootste eendjesspel. Als jullie benieuwd zijn,
moeten jullie zeker komen.
Zondag 02/okt: brrrrrr... het mysterie van de doos. Wat is de doos? Waar is de doos? Waarom is er
een doos? MAAR VOORAL WAT ZIT ER IN DE DOOS? Kom het te weten.
Zondag 09/okt: Joepie, het is tijd voor de allerleukste spelletjes van de kermis door Chiro Joka.
Zondag 16/okt: Oud wordt nieuw. Wat nu nog oud en versleten is, veranderen we in iets supercools nieuw waarmee we spelletjes doen.
Zondag 23/okt: Kom ons helpen, liefste speelclubbbers! Freya heeft in de kelder van de broer van
de tante van haar opa een heel rare fles met een zwarte dop gevonden (dat in de verkleedkoffer zat). In
de fles zat een heel oude gele kaart: een schatkaart! Kom mee zoeken naar de schat.
Zaterdag 29/okt: Brrrrr. We gaan griezelen voor Halloween van 19u-20u30. Kom als je durft.

Tot dan

Inke
0493/68.99.61
Freya
0474/63.73.80
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RAKWI

Sjoepap

Zo zo, een nieuw Chirojaar, nieuwe leiders of misschien niet! Wij willen jullie graag zoveel mogelijk zien op elke zondag en
op zaterdag 29 oktober. We gaan er een dol-fijn Chirojaar van maken met heel veel gelach, plezier en noem maar op!
Wij kijken er naar uit! Dit is voor de komende 2 maanden ons programma!

Zondag 18 september

Wie ben ik? We gaan elkaar leren kennen, zo kom je misschien onze diepste geheimen te
weten.

Zondag 25 september

Rakwi’s zijn coole kinderen! We gaan dit bewijzen, hoe? Wel, dat is geheim!
Belangrijk: graag slechte kledij aantrekken!!

Zondag 2 oktober

Slecht of goed weer? Plezier gegarandeerd! We hebben enkele leuke dingetjes in petto!

Zondag 9 oktober

Trek jullie wandelschoenen maar aan en bereid jullie stem maar voor op het zingen want
wij gaan op stap!

Zondag 16 oktober

Vandaag openen wij Joka-foor. Ben jij de beste kermisbezoeker?

Zondag 23 oktober

Het grote ???-spel, klinkt spannend hé! Dat is het namelijk ook!

Zaterdag 29 oktober

Whaaaaaaaa! Het is Halloween!!! Wij verwachten jullie graag op deze enge avond.
Het is Chiro van 19 uur tot 20.30 uur.
Kom zo eng mogelijk verkleed voor deze avond.

Tot dan!
Sven – 0493/495582

Jef – 0493/186783

Ivo – 0476/062452
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9/11

never forget

Zondag 18/09

Nu jullie weten wie jullie leiders zijn, kunnen we het Tito-jaar goed beginnen. Wij zullen jullie
dopen tot ware Tito’s en we gaan elkaar beter leren kennen.

Zondag 25/09

Ben je lui, of net sportief? Ben je vreemd, of net normaal? Ben je dom, of net slim? ONTDEK
HET OP DE CHIRO

Zondag 02/10

Vriend1: "JA VECHTEN IS SUPERGRAAF!!!"
Vriend2: "Bwa ik geef liever een knuffel."
Vandaag herdenken we de geboorte van Mahatma Ghandi (1869) en vieren we de Dag van de
Geweldloosheid!

Zondag 09/10

Wereldpostdag. Tijd om de postdienst te eren. Tevens vieren de Noren en sommige Amerikaanse
staten vandaag Leif Erikssondag. Een halve eeuw voor Colombus, zette Eriksson voet op NoordAmerikaans land. We reanimeren de race naar de Nieuwe Wereld!
Ook herdenken we het overlijden van kameraad Ché Guevara.

Zondag 16/10

Robin lust graag spruitjes maar vindt frietjes maar niets. Het is Wereldvoedseldag. Tijd om onze
favoriete hobby (nl. eten) te beoefenen!

Zondag 23/10

Vriend1: "Heb jij die nieuwe meme al gecheckt?"
Vriend2: "Wat zijn memes?"
Vriend1: "Oh nee je bent niet meer cool."
Kom naar de Chiro en ontdek welke memes er up to date zijn!

Zaterdag 29/10

Spannende sp00ky Halloweentocht van 19:00 tot 20:30 u.
Kom verkleed, als je durft!

Hopelijk tot dan!
Jullie BESTE leiders ever:
Gregg: 0470 93 88 30
Robin: 0470 47 66 59
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Het

keti

programma

Zondag 11 september Wie o wie ? ?

xd

ossama bin laden

Zondag 18 september er is kennen, en kennen kennen. Laat alle filters los en leer elkaar
vandaag ECHT kennen.
Zondag 25 september Helaas pindakaas, ik
kan niet komen vandaag. Maar niet getreurd het is nog steeds Chiro voor jullie. Wat
en hoe zullen jullie wel ondervinden.
Zondag 2 oktober PIMP UR LOKAAL, neem posters en alles wat we maar kunnen gebruiken mee.
Zondag 9 oktober Vandaag verlaten we onze comfort zone en trekken we er op uit
richting de oevers van de schelde.
Zondag 16 oktober KRAAK DE CODE
Zondag 23 oktober Luiezakkendag
Zaterdag 29 oktober Sp00ky Hallow eentocht 19.00-20.30
VEEL GROENTEN
DE GROTE LEIDER
MICHIEL 0474250033
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Programma Aspiranten: september – oktober
18 september 2016: Vluchten kan niet meer... Schuilen alleen nog wel.
(van 14u00 tot 17u30)

25 september 2016: Wees de gids die me zal leiden...
(van 14u00 tot 17u30)

02 oktober 2016: Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslach....
(van 14u00 tot 17u30)

09 oktober 2016: En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt...
(van 14u00 tot hopelijk 17u30)

16 Oktober 2016: Je kan er boeken kopen, die je hier heel zelden vindt, je kan er langs het water lopen, je haren
los in de wind. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan. Zo dichtbij en toch zo ver is ...
(van 13u00 tot 18u00)

23 Oktober 2016: En Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde, dat hij zomaar over zee liep...
(van 10u00 tot 17u00)

29-30 Oktober 2016: Zonlicht lijkt wel honing, waaraan kinderen zich tegoed doen....
(van 09u00 tot 09u00)

Kay
0479139839
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Bij de Chiro — Jaarthemalied
Op de melodie van 'Zeg eens meisje' van Paul Severs en Johnny De Hoes
Tekst: Brecht Heirman, Alexander Heirman, Evelyn Snijkers, Katrijn Van Den Broeck, Evelien Van Den Bossche en Paul Severs.

Bij de Chiro

Bij de Chiro

maken we plezier voor twee

maken we plezier voor twee!

Bij de Chiro

Bij de Chiro

leeft iedereen mee

leeft iedereen mee

Bij de Chiro

Bij de Chiro

speel je met een idee!

speel je met een idee!

Bij de ribbels

En de tito’s

paarse spanning in de lucht
En de speelclub
is geel zonder zucht
En de rakwi’s
spelen groen mee

schreeuwen naar een rode hond
En de keti’s
blauw maakt het zo bont
En de aspi’s
de helden in spe

Rommel gaat vervelen

Waarom alles kopen

Oud maar niet versleten

Als je kan kringlopen?

Zoek naar iets dat je verrast

Pluk de aarde toch niet kaal

Vuilbak vol met schatten

Spring eens uit je kleren

Niet alleen voor katten

Afval opwaarderen

De frigo wordt een poppenkast!

Dan schrijf je een mooi verhaal

Wij willen proberen

Een hit opnieuw aankleden

Samen te sorteren

Zonder moeilijkheden

Al het afval op z’n plek

Geven we ’t een nieuwe start.

Spelen is creëren

We doen Chirocycle

Chirocycle

En dragen de wereld

da’s nog niet zo GEEEEEK.

In ons HAAAAAAAARRT
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