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Tweemaandelijks programmaboekje van Chiro Joka

April - Maart 2022

Praktische info
We verwachten dat iedereen in uniform naar de Chiro komt.
Dat wil zeggen: een beige broek/rok, 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:
• Chiro Joka trui met/zonder rits nieuw € 30.00 *
UNIFORM

CHIRODAGEN

• Chiro Joka T-shirt nieuw € 12,50
Betaling van nieuwe artikelen op rekeningnummer
BE64 7765 9465 4052
Deze zijn doorheen het jaar te verkrijgen en zijn te betalen
via overschrijving op de chiro rekening BE64 7765 9465
4052. Als vermelding bij de betaling zet u: de naam van uw
kind, het product (T-shirt, trui met of zonder rits) + maat.
Van zodra u de overschrijving gedaan heeft, nemen de
volwassen begeleiders deze mee naar de chiro waar je hem
kan afhalen!
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 tijd om hun vieruurtje te
verorberen, vergeet dus geen koekje en drankje.
-

Facebook: publieke groep ‘Chiro Joka’ is een aanrader voor
allerlei praktische informatie

-

Website: http://chirojoka.chirosite.be/
Email: Chiro.Joka@hotmailcom
Hoofdleiding:
quinten-hendrickx@hotmail.com
0471 40 28 25

CONTACT

Melissa.laforce85@gmail.com
0479 55 15 58
simon.wouters2@icloud.com
0468 33 38 06

-

Volwassen begeleider:
bert.mertens@telenet.be
0486 88 48 90

Speciale data
JENEVERAVOND

Op zaterdag 4 maart organiseren wij een jeneveravond! We
hebben er lang op gewacht. Iedereen is welkom vanaf 19u!

Zondag 6 maart

Geen Chiro!

ZONDAG 10 EN 17 APRIL

Het is geen Chiro want het is vakantie!! Geniet ervan!!

Zondag 06/03 :

geen Chiro ;)

Zondag 13/03 :

We vallen een land binnen en verklaren een speelclub oorlog
aan elkaar…

Zondag 20/03 :

Vandaag gaan we opzoek naar de schatkist van
koning nielsos en koningin wouti de 2de.

Zondag 27/03 :

Vandaag doen we allemaal verschillende
balspelen.

Zondag 03/04 :

We zijn vampiers en we proberen bloed aftepakken, (HET IS
CHIRO VAN 19H TOT 20H30).

Zondag 10/04 :

Het is vakantie!!! Ga naar buiten en speel met je vrienden"
%.
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Het is GEEN chiro.

Zondag 17/04 :

Geniet van jullie vakantie!!"
% Het is GEEN chiro.
$
#

Zondag 24/04:

De klokken zijn terug naar Rome, maar ze zijn de paashaas
vergeten! We gaan ervoor zorgen dat de paashaas terug naar
Rome kan gaan.

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

Zondag 6/03:

Vrijdag was het jeneveravond, we houden vandaag een
rustdag. Geniet nog van de laatste dag van de vakantie!

Zondag 13/03:

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

Zondag 20/03:

Vandaag kijken we een film in de cinema! Verdere
informatie volgt in de WhatsApp-groep.

Zondag 27/03

Vandaag is een mysterie…

Zondag 3/04:

We spelen een spel.

Zondag 10/04:

Vandaag ontdekken we Antwerpen door
een stadsspel.
We nemen de trein dus spreken af aan het station van
Kapellen. Meer info volgt nog via de WhatsApp-groep.

Zondag 17/04:

Vrolijk Pasen! Het is geen chiro.

Zondag 24/4:

Olé Pistolé!!! Meer info volgt nog.

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
Opmerking: onze Chiro-activiteiten gaan zo veel mogelijk buiten door. Een
goede regenjas en eventueel een paar handschoenen zijn je beste vrienden
tijdens deze maanden.

Tito’s
Tito’s
Zondag 6 maart
Aangezien het vrijdag 4 maart jeneveravond is zal het vandaag
helaas geen chiro zijn L Maar wees niet getreurd jullie zijn van
harte welkom om even langs te komen op de jeneveravond om
ons toch te zien! ALLEMAAL KOMEN!

Zondag 13 maart
Nu jullie een weekje hebben kunnen rusten vliegen we er vandaag eens goed in! We zullen
eens checken hoe het met jullie conditie zit want vandaag gaan we sporten!!!
Zondag 20 maart
Haal jullie social skills maar naar boven want je kan ze vandaag goed
gebruiken… we gaan namelijk op ruiltocht!
Zaterdag 26 maart
Vanavond gaan we gezellig samen een film kijken. We zullen ook samen op de chiro eten, wij
zullen dus eten voorzien! Neem hiervoor €5 mee en je mag ook gerust een snack meenemen
voor tijdens de film!
Zondag 3 april
Hoe goed zijn jullie in puzzels en raadsels oplossen? Vandaag
komen we er achter in de speciaal voor jullie zelf gemaakte
escape room! Kraken jullie op tijd de code?

Zondag 10 april en zondag 17 april
L jullie weten wat dit betekent… deze zondagen helaas geen chiro
MAAR HET IS PAASVAKANTIEEEEE JOEPIE!!!!!!!
Geniet van jullie vakantie!
Zondag 24 april
Jaja, na lang vragen (of zagen;)) is het jullie gelukt, jullie zijn vandaag de baas! Bedenk maar
goed samen wat jullie willen doen met jullie leden!
Lieve groetjes van de beste leiding!!!
Simon: +32 468 33 38 06
Mayté: +32 477 31 08 64

Kiran: +32 475 94 92 27
Joke: +32 468 24 80 23

Keti
Zondag 6 maart: Het is geen Chiro vandaag
Zondag 13 maart:
Ben je anders dan de anderen? Geen nood, iedereen is
uniek!! Aan onze paralympische winterspelen kan iedereen
deelnemen. Kom zeker meedoen en verover de eerste
plaats!!
Zondag 20 maart:
Vanwege de storm was het programma even anders. Je hoeft echter niet triest te zijn. We
halen die tijd dubbel en dik in! Vandaag spelen we “Magda?”
Zaterdag 26 maart:
Het is movie night!!!! Heb je al een toffe film in gedachten?
Laat het ons zeker weten!!! Verdere info volgt nog.
(Iets lekker meenemen staat vrij &
))
(
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Zondag 3 april:
Met de paasvakantie in zicht sluiten we mooi af. We trekken
er op uit naar Brasschaat. Kom zeker met de fiets !!!
Zondag 10 & 17 april: Het is jammer genoeg geen Chiro.
Zondag 24 april:
Nemen jullie de zon mee van vakantie? We trekken er met zen
allen op uit en gaan Picknicken
(Nemen jullie allemaal iets lekkers mee om te delen met
elkaar?)
Jitse: 0499 45 71 32
Lindsey: 0470986851

ASPI
Vrijdag 4 maart: Joepieeeeeeee jeneveravondddd! Zeker komen! Jullie zijn
welkom vanaf 19u xxx
Zondag 6 maart: Helaas geen chiro vandaag :(( Geniet van de rust na de
jeneveravond ;))
Zondag 13 maart: Paralympische spelen! Spijtig genoeg ga ik vandaag niet
aanwezig zijn maar ik zal jullie zeer hard missen!!! (laat Jitse en Lindsey maar
goed afzien hehe)
Zondag 20 maart: Magda is back
Zaterdag 26 maart: Omdat ik examens heb, geef ik op zaterdag chiro.
Omdat ik zelf nog niet weet om hoelaat ik gedaan heb met werken, volgt er
later meer info! (tis sws ’s avonds, be there or be square!)
Zondag 3 april: Vandaag gaan we Brasschaat onveilig maken! Aspi vs ketiiiii
(stel me niet telleur he). Neem zeker jullie fiets mee want anders graaktge er
ni :))
Zondag 10 april: Geniet van jullie rust, vandaag geen chiro omdat het
paasvakantie is.
Zondag 17april: Geniet van jullie extra rust, want het is nog steeds
paasvakantie!!!
Zondag 24 april: Als het weer het toelaat, gaan we vandaag met z’n alle
picknicken, lekker gezellig. Kom dus ook zeker met de fiets, en als je kan,
neem dan zeker iets lekker mee voor de hele groep"
% (de exacte uren
$
#
volgen nog, maar het gaat rond de middag verzamelen zijn!)
Groetjes van jullie allerliefste (en ook enigste hihi) leidster xxx
Melissa
0479 55 15 58

