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Tweemaandelijks programmaboekje van Chiro Joka

Januari - Februari 2022

INFO
Onze truien, vesten en T-shirts zijn nog steeds verkrijgbaar! Een trui/vest kost
€30,00 en een T-shirt €12,50. Deze zijn doorheen het jaar te verkrijgen en zijn
te betalen via overschrijving op de chiro rekening BE64 7765 9465 4052. Van
zodra u de overschrijving gedaan heeft met vermelding van de naam van je
kind + maat, nemen de volwassen begeleiders deze mee naar de chiro waar je
hem kan afhalen!
Bij eventuele vragen mag u altijd een berichtje sturen naar de hoofdleiding!

Info over corona
Corona zit ons nog steeds op de hielen, daarom zijn ook wij verplicht om
maatregelen te nemen. Zo moeten alle activiteiten buiten plaats nemen. Zorg
er dus voor dat uw kind warm is aangekleed. Sportactiviteiten binnen zijn wel
toegelaten indien de ruimte goed verlucht is. Eenmaal in het gebouw geldt het
mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. Overnachtingen zijn niet toegestaan.
Uiteraard zijn wij de bestaande regels niet vergeten, deze blijven ook gelden.
Indien er besmettingen optreden gelieve deze te melden aan een van de
hoofdleiding, zij zullen de nodige stappen ondernemen.
U kunt al deze informatie terugvinden op https://chiro.be/corona
Bij eventuele vragen mag u altijd een berichtje sturen naar de hoofdleiding!

CONTACT
Facebook

Publieke groep ‘Chiro Joka’, zeker aan te
raden om lid te worden van deze groep!

Website

http://chirojoka.chirosite.be

Email

Chiro.Joka@hotmailcom

quinten-hendrickx@hotmail.com
0471 40 28 25
Melissa.laforce85@gmail.com
Hoofdleiding

0479 55 15 58
simon.wouters2@icloud.com
0468 33 38 06

Volwassen Begeleider

bert.mertens@telenet.be
0486 88 48 90

Speciale data
4 maart 2022

Jeneveravond: meer info volgt nog

Zondag 16/01 :

We starten de eerste chirodag van het jaar met
een legertraining. Doe ZEKER kleren aan die vuil
mogen worden.

Zondag 23/01 :

Vandaag testen we wie De Slimste Speelclub is.
Bereid je al maar goed voor"
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Zondag 30/01 :

Woutertje kaboutertje, wiebel wiebel wiebel woep.
Piepklein kaboutertje komt als ik roep. Ga mee met kabouter Wouter
op avontuur.

Zondag 06/02 :

Wie klimt het hoogst tijdens onze laddercompetitie.

Zondag 13/02 :

Vandaag gaan we naar de cinema!!!!!!!! neem zeker 15 EURO mee.
We speken af aan de letter S van kinepolis. (Neem nog een extra
centje mee voor als je wilt snoepen en neem zeker een mondmasker
mee.) HOU DE WHATSAPP IN DE GATEN VOOR DE UREN!

Zondag 20/02 :

Wie is jouw lievelingssuperheld? Vandaag spelen we allemaal
superhelden spelletjes.

Zondag 27/02 :

We gaan onze eigen muffins maken en verkopen. Ik hoop dat jullie al
weten hoe je moet koken :)

Van jullie superleuke / lieve leiding :)))
Marie Wouters : 04 68 33 38 07
Wout Van de Sande : 04 68 25 49 77
Lien Van de Heuvel : 04 72 07 85 12
Niels Kuypers : 04 94 71 88 50

Zaterdag 15/01:

Om het jaar goed te beginnen, spelen we museumroof!!! Het is chiro
op zaterdag van 19u-21u, neem zeker een zaklamp mee.

Zondag 23/01:

Zijn jullie echte chiroliefhebbers? Ontdek het vandaag, we spelen
typische chirospelletjes.

Zondag 30/01:

We gaan naar het bos! Hoe goed kunnen jullie mikken?

Zondag 6/02

De Olympische Winterspelen zijn begonnen, maar vandaag spelen we
de paralympische spelen.

Zondag 13/02:

Morgen is het Valentijn, vandaag staat alles in teken van de liefde.

Zondag 20/02:

Er is een saboteur bij de rakwi’s. Lukt het jullie om deze te
ontmaskeren?

Zaterdag 27/02:

Carnaval: kom verkleed!!!

Geniet van jullie krokusvakantie, we zien elkaar terug op zondag 6/03.
Vragen, feedback of complimenten?
Jullie supertoffe leiding:
Quinten Hendrickx (hoofdleider): 04 71 40 28 25
Kaat Lauriks: 04 68 30 18 00
Jens Laforce: 04 93 03 99 27
Kiana Vanstaen: 04 78 34 53 00
Evy De Moor: 04 97 11 13 89
Opmerking: onze Chiro-activiteiten gaan zo veel mogelijk buiten door. Een dikke winterjas,
een paar handschoenen, een muts en eventueel een sjaal zijn je beste vrienden in de winter.

Zondag 16 januari:

Hou de ladder goed vast want het zal niet makkelijk
worden…

Zondag 23 januari:

Wie van ons zal deelnemen aan de Olympisch spelen
in 2024? We zullen het zien.

Zondag 30 januari:

Goed aan het studeren? Dat zullen we vandaag zien tijdens de quiz…

Zaterdag 5 februari: Hoe voelt het om een stad plat te branden?? Kleed je warm aan en
zet je bivakmuts maar op, want we gaan de wereld veroveren! Het is
Chiro van 19-22u, we spreken af op de Chiro.
Zondag 13 februari: Hoeveel pijlen zou Cupido dit jaar afvuren?
Vind je partner en ontdek de kracht van ware
liefde ;)
Zondag 20 februari: Pas op! Want we worden achtervolgd!!
Zondag 27 februari: Vandaag vieren we Carnaval. De leiding zal zich verkleden, uiteraard
verwachten wij dat ook van jullie ;)
Vele groetjes van jullie favoriete leiding J
Simon: +32 468 33 38 06
Mayté: +32 477 31 08 64
Kiran: +32 475 94 92 27
Joke: +32 0468 24 80 23

Ketaspi’s <3
Zaterdag 15 januari: Wegens examens van jullie
megaleuke leiding zal de chiro online doorgaan.
Deze week doen we online spelletjes joepieeeeee
Zaterdag 22 januari: De leiding heeft nog steeds
examens helaaaas. We gaan het dus nog een
allerlaatste keer online doen! We doen een
filmavondje!
Zondag 30 januari: trek je camouflagekleren al maar aan want we spelen een
mega verstoppertjesspel.
Zondag 6 februari: Leden zijn leiding spelllllll
Zondag 13 februari: Morgen is het valentijjjjjn!
Wie matcht er met wie?
Zondag 20 februari: vandaag trekken we ten
strijde! Kleed jullie warm genoeg aan want we gaan
heel de dag in een bos zitten!
Zondag 27 februari: Magda?

Groetjes jullie mega supertoffe leiding
Lindsey: 0470 98 68 51
Melissa: 0479 55 15 58
Jitse: 0499 45 71 32

