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Tweemaandelijks programmaboekje van Chiro Joka

November – December 2021

SPECIALE DATA:
21 november

27 november

Christus koning: We spreken met heel
de chiro af om 10u aan de ingang van
het park (bij de kerk). ’s Middags
worden er pannenkoeken voorzien!
Gelieve daarvoor €2,00 per persoon
mee te nemen. Het is chiro tot 14u, we
spreken terug af op de chiro!
Spaghetti-avond van de ketaspi-ploeg!
Schrijf jullie zeker in via deze link!
https://forms.gle/sbehiRpWscDfN2Q69
Aansluitend vanaf 20u zijn jullie ook
allemaal welkom voor onze ketaspibar!

12 december

Vandaag gaan we schaatsen. We
spreken om 10u af op de chiro. Om
13u spreken we terug af op de chiro!
Gelieve allemaal €6 mee te nemen voor
de huur van schaatsen!

18 december

Het is tijd voor ons jaarlijks
kerstfeestje! Het is chiro van 17u tot
20u. Wij voorzien eten!

26 december - 2januari

Geen chiro!

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!

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

Hoofdleiding

Volwassen Begeleider

Melissa.laforce85@gmail.com
0479 55 15 58
Simon.wouters2@icloud.com
0468 33 38 06
bert.mertens@telenet.be
0486 88 48 90

Wafelslag
Beste leden, beste ouders
Na het groot succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar een wafelslag! Ga langs
bij je buren, grootouders, vrienden,… en verlekker hen met een doos heerlijke wafels!
Jullie kunnen bestellen via de link die in de whatsappgroepen,
op Facebook en via mail verstuurd wordt.
(https://forms.gle/71JfgC2iBSTBHDym6). Hier kunnen jullie
dus aanduiden wat jullie juist bestellen & de juiste
hoeveelheid. Bestellen kan tot en met zondag 21 november
De levering zal plaatsvinden op zaterdag 4 december, op de
chiro. Daar kunnen jullie jullie bestelling komen afhalen via
een drive-in op het grote veld. Meer informatie over de
ophaling volgt nog!
Het gepaste bedrag kunnen jullie overschrijven op het
rekeningnummer van de chiro (BE64 7765 9465 4052) met als vermelding:
wafelverkoop + de naam van het lid. Zodra wij jullie bestelling (via het linkje) & het geld
hebben aangekregen krijgen jullie een bevestiging! Hieronder vinden jullie de prijslijst!

Wafeltjes vanille (700GR)

€6

Wafeltjes chocolade (700GR)

€6

Vanille botergaletten (700GR)

€ 6,50

Chocolade botergaletten (700GR)
Assortimentenmix (5vanillewafels/5chocoladewafels/5frangipanes/5 carré
confituur)
Carré confituur (700GR)

€ 6,50

Frangipanes (700GR)

€ 6,50

Schilfertruffels (melk 200GR)

€ 5,00

Speculoos (200GR)

€5,00

Marsepein (250GR)

€5,00

Ps: Verkoop jij het meeste? Wie weet win jij dan een extra cadeautje!"
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€ 7,00
€ 6,50

Zondag 07/11 :

Kom jij mee het superleuke spel spelen in ons superleuk dorp??

Zaterdag 13/11 :

We gaan vandaag de chiro beroven met een chiroroof 18:30 tot 21:00

Zondag 21/11 :

Vandaag is het Christus Koning van 10h tot 14u, kindjes moeten €2 meenemen als
ze pannenkoeken willen eten. We spreken af aan de ingang van het park (bij de
kerk).

Zondag 28/11 :

Kunnen jullie met heel de groep alle
opdrachtjes doen?

Zondag 05/12 :

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer
aan.” De sint komt naar onze chiro. Ben jij flink
geweest?

Zaterdag 11/12 :

We gaan de schaatspiste van Kapellen eens
uitproberen! We gaan schaatsen van 10h tot
13h. Neem zeker 6 euro mee.

Zaterdag 18/12 :

Het is bijna Kerstmis! We gaan ons eigen
kersfeest doen op de chiro. Van 17h tot 20h.

Zondag 26/12 :

Het is juist Kerstmis geweest dus we rusten vandaag even uit. HET IS GEEN CHIRO.

Zondag 02/01 :

Het is 2022!!! Vier het nieuwe jaar met je vrienden en familie. HET IS GEEN CHIRO

Zondag 09/01 :

Ken jij wereldrecord? Bereid je al maar goed voor
want vandaag spelen we een wereldrecord quiz.

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 7/11:

Helaas pindakaas, de vakantie is voorbij. Hoeveel van wat jullie op school
geleerd hebben zijn jullie al vergeten?

Zondag 14/11:

Zijn jullie goede veroveraars? We ontdekken het in een mega-super-kei-tof
bosspel!

Zondag 21/11:

Onze vader, die in de hemel zijt, enz… Vandaag is het Christus Koning.
We gaan naar de kerk en genieten daarna van lekkere pannenkoeken op de
chiro. Het is chiro van 10u00-14u00. We spreken af aan de kerk van
Kapellen. Neem zeker twee euro mee.

Zondag 28/11

Teamwork makes the dream work! Kunnen jullie goed genoeg samenwerken
om de leiding te verslaan?

Zondag 5/12:

Zijn jullie dit jaar braaf geweest?

Zondag 12/12:

Hoe goed is jullie evenwicht? Naar jaarlijkse
traditie gaan we vandaag met heel de chiro
schaatsen. Het is chiro van 10u00-13u00. We
spreken af aan de chiro. Neem zeker 6 euro mee
en handschoenen.

Zaterdag 18/12:

Het is bijna kerstmis!!! Vandaag vieren we op de chiro kerst van 17u0020u00!

Wij wensen jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!!!
Zondag 9/01:

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Komen jullie
vandaag verkleed als koning?

Vragen, feedback of complimenten?
Jullie supertoffe leiding:
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
Quinten Hendrickx (hoofdleider): 04 71 40 28 25

07/11, 14u30 – 18u:

Laat jullie creatieve zielen maar naar boven komen, want vandaag gaan
we het lokaal versieren! Als jullie thuis wat dingen hebben liggen die jullie
willen gebruiken mag je deze zeker meenemen J

14/11, 14u30 – 18u:

Vuur, wind, aarde of water? Welke natie gaat ten onder en welke overleeft
de oorlog? SPANNEUUUNDD!!

21/11, 10u – 14u:

Vandaag is het Christus koning, met z’n allen naar de kerk dus! Neem
zeker 2 euro mee voor een heerlijke pannekoek!

!! Chiro van 10u – 14u !!

28/11, 18u – 21u:

Vandaag is het in de avond chiro, want we spelen een avond dorpsspel!
We doen samen avondeten, verdere informatie hierover volgt nog.

!! Chiro van 18u – 21u !!

05/12, 14u – 17u30:

Hopelijk zijn jullie allemaal mooi braaf geweest, want vandaag komt
Sinterklaas naar de chiro!

!! Chiro van 14u – 17u30 !!

12/12, 10u – 13u:

Doe maar lekker warme kleren aan en eventueel kniebeschermers en een
helm, want vandaag is het schaatsdag! WOEHOEEWWW!!! Vergeet zeker
geen 6 euro.

!! Chiro van 10u – 13u !!

18/12, 17u – 20u:

Haal die kerstmuziek en jullie goede dancemoves al maar boven!
Vandaag is het kerstfeestjeeeuuhhh!!!

!! Chiro van 17u – 20u !!

09/01:

Vandaag is het geen chiro voor de tito’s L

Groetjes van de beste leiding ooit J
Simon: +32 468 33 38 06
Kiran: +32 475 94 92 27
Mayté: +32 477 31 08 64
Joke: +32 0468 24 80 23

KETI
Zondag 7 november:
Vandaag gaan we jagen. Zorg voor genoeg 4G en installeer alvast de app ‘jachtseizoen’. Het is Chiro
van 14u00 – 17u30 samen met de Aspi’s.
Zondag 14 november:
Het wordt weer een rijkelijk gevulde zondag. We doen een 1 tegen allen. Kunnen jullie de opdrachten
aan? Dat gaan we vandaag ontdekken.
Zondag 21 november:
Het is weer tijd om Christus koning te vieren. Het is Chiro van 10u00 14u00. Neem zeker allemaal €2,00 euro mee voor de overheerlijke vers
gebakken pannenkoeken.
Zaterdag 27 november:
Vandaag is het eindelijk zo ver! We spreken af rond 15u op de Chiro om alles voor te bereiden voor
onze fantastische spaghetti-avond/bar!! => 28 november geen Chiro!
Zondag 5 december:
We krijgen hoog bezoek vandaag. Kijk thuis eens in de kasten en neem jouw geliefd gezelschapsspel
mee, om te spelen in afwachting van zijn komst.
Zondag 12 december:
Naar jaarlijkse traditie gaan we vandaag schaatsen met héél de Chiro! Neem hiervoor 6 euro mee. We
verzamelen aan de Chiro om 10u00 en sluiten af om 13u00.
Zaterdag 18 december:
Breng jezelf al maar in de kerststemming en vergeet jullie secret santa
niet! Er staat een kerstfeestje op de planning met op het menu hotdogs.
Het is Chiro van 17u tot 20u30.

Het is geen Chiro op 19 & 26 december en 2 januari. Geniet van de vakantie!!!
Zondag 9 januari:
Wie van jullie kan het meeste landen veroveren binnen de tijd?

Lindsey: 0470 98 68 51

Jitse: 0499 45 71 32

ASPI

Zondag 7 november: Aangezien we in het vorig jokske op stap gingen voor jachtseizoen, en dat dat
er nooit is van gekomen doen we dat vandaag! Installeer de app nog maar eens en zie dat je nog 4G
hebt"
% (samen met keti)
$
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Zondag 14 november: Wat kunnen jullie allemaal in 1 minuut? Hoe goed kunnen jullie elkaar
inschatten? We komen er vandaag achter!

Zondag 21 november: Christus koning joepieeeee, we verzamelen om 10u en om 14u is het gedaan.
We eten ‘s middags pannekoeken dus neem allemaal €2,00 mee. (laat mij ni alleen he!)

Zaterdag 27 november: joepieeeeeee het is tijd voor onze spaghettiavond/bar!! We spreken af rond 15u op de chiro om alles voor te bereiden.
Meer info bespreken we nog! (ps: neem een schoen mee die je kan zetten
voor volgende week"
%). Zondag 28 november is het dus geen chiro!
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Zondag 5 december: Zijn jullie braaf geweest? Daar komen we vandaag achter! Neem ook jullie
favoriete gezelschapsspelletje mee!

Zondag 12 december: Vandaag gaan we schaatsen met heel de chiro! Omdat verschillende
leden/leiding met examens zitten verzamelen we om 10u op de chiro en is het gedaan om 13u.
Neem ook €6,00 mee!

Zaterdag 18 december: Een kerstfeestje!! We eten hotdogs met heel de
chiro. Het is chiro van 17u tot 20u30. Vergeet jullie secret Santa niet!

Zondag 9 januari: Wie van jullie verovert de wereld? (samen met keti)
Zondag 19 & 26 december en 2 januari is het geen chiro!
Vergeet zeker niet om nog goe veel reclame te maken voor onze spaghetti-avond en bar!!! Veel
groetjes van jullie allerleukste (en ook enige) leiding!
Melissa
0479 55 15 58

