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Belangrijke informatie 
 

Zondag 11 November: Vandaag is het jammer genoeg geen chiro, dit omdat we net 

een zeer drukke periode achter de rug hebben met het organiseren van Livin La Vida 

Joka. 

Zondag 25 November: Vandaag vieren we feest op de chiro! Het is namelijk Christus 

Koning en dat is zowat de officieuze feestdag van alle chiro’s. We keren terug naar 

onze roots en gaan in de voormiddag (om 10u) naar de kerk waar we de viering 

bijwonen. Daarna eten we allemaal samen pannenkoeken op de chiro, hiervoor vragen 

we dat elk kind 1 euro meeneemt. Daarna spelen we samen nog een groepspel. We 

spreken dus af om 10 uur voor de kerk. Om 16u sluiten wij af de chiro. 

Zondag 2 December: Vandaag komt de goedheilige man langs op chiro! 

Zaterdag 22 December: Vandaag sluiten we de eerste helft van het chirojaar af! Eerst 

gaan we met alle leden schaatsen om daarna op de chiro samen te eten. We spreken 

af om 16u aan de schaatsbaan. Om 20u sluiten we af op de chiro 

Zondag 30 december: geen chiro maar wel een ongelofelijk fijne oudejaarsavond 

toegewenst!  

Zondag 6 januari: Eerste chiro zondag van 2019 
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18/11: Doe maar al je lekkere warme kledij aan want we trekken met z’n allen naar het bos om daar 

van alle leuke dingen te doen!  

 

25/11: de tijd van ons jaarlijks feest, christus koning is weer aangebroken! We verwachten 

jullie om 10u op de chiro en het is vandaag wat vroeger gedaan want jullie mogen om 16u al 

naar huis.  

 

2/12: Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest het afgelopen jaar want vandaag komt 

de lieve goede Sint naar de chiro! 

 

9/12: Met een bal kan je heel wat spelletjes spelen dus vandaag gaan we 

uitzoeken welke spelletjes we allemaal kunnen doen met een bal!  

16/12: Omdat de feestdagen steeds dichter en dichter komen gaan we 

vandaag eens (proberen) om de allerbeste kerst-speeclub koekjes te 

maken!!!!! Neem dus allemaal je meest creatieve ideeën mee en vergeet 

ook geen schort of iets anders dat wat vuil mag worden ;)  

22/12: Het is bijna Kerstmis en om al helemaal in de juiste sfeer te komen gaan we vandaag met z’n 

allen schaatsen in Kapellen en is er aansluitend een kerstfeestje op de chiro! Het 

is Chiro op zaterdag van 16u tot 20u  

30/12: Nu de feestdagen volop bezig zijn is het vandaag eventjes rust op de 

chiro.. we ontvangen jullie met veel plezier terug in het nieuwe jaar!  

6/01: driekoningen driekoningen, geef mij nen nieuwen hoed… we vieren 

vandaag driekoningen dus warm jullie stembanden al maar goed op en trek je 

allermooiste konings kledij maar aan.  

Lucas: 04 71 54 18 30 

Ilais:04 71 83 14 25 

Luna: 04 92 87 04 52 

Cynthia: 04 83 28 45 56 
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18/11 = Het is koud en nat buiten dus trekken we vandaag lekker naar binnen en kijken we lekker 

gezellig een film samen!  

25/11 = Vandaag vieren we het feest van de chiro! Het is namelijk Christus Koning! We spreken af om 

10u aan de kerk, de chiro is gedaan om 16u (lees zeker ook de info bij de belangrijke info)  

2/12 = De goedheilige man uit spanje komt vandaag langs onze chiro! Wie braaf is 

geweest mag dus zeker langs komen!  

9/12 = amai seg in dit koud weer gaan wij lekker een winterbosspel spelen! Dus doe maar 

een lekker dikke jas aan!  

ZATERDAG 15/12 = KEI COOLE MUSEUMROOF IN ONZE EIGEN LOKALEN VAN 18u TOT 

20U 

ZATERDAG 22/12 = SCHAATSEN + KERSTFEESTJE VAN 16U TOT 20U, lees zeker de info bij 

belangrijke info!  

30/12 = Helaas geen chiro vandaag! Nog een spetterend nieuw jaar toegewenst!! 

6/1 = DRIEKOOONINGEN DRIEKOOONINGEN GEEF MIJ NEN NIEVEN OED, verkleed 

jezelf als een van de drie koningen en smeer je stembanden maar goed in!  

 

Robin: 0470 47 66 59 

Nathan: 04 74 96 14 69  

Louis: 04 95 47 45 85 
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04/11  

Vanwege het koude weer zullen we ons vandaag goed warm houden door te gaan sporten, doe je 

sportschoenen dus zeker aan! 

18/11 

Smeer jullie stembanden maar al in want deze zullen jullie nodig hebben voor een spetterende 

karaoke dag! 

25/11 

Vandaag vieren we christus koning! We spreken af om 10u aan de kerk en om 16u aan de chiro!  

02/12 

Vandaag een speciaal bezoek van de sint! 

09/12 

Sinterklaas is zijn hulpjes kwijt daarom gaan wij hem helpen. 

16/12 

Wat is er gezelliger dan gezelschapspelen in de winter want ik dobbel, twister en kaart jullie eruit! 

22/12 

De schaatsbaan staat er weer, vergeet je handschoenen vandaag dus niet want we gaan schaatsen 

met hierop volgend een kerstfeestje  

30/12 

Het nieuwe jaar gaat weer bijna van start en met alle drukke feestdagen dat aan de hand zijn geven 

we jullie ook een dagje rust, alvast een gelukkig nieuwjaar en ja … tot volgend jaar!  

06/01 

Vandaag gaan we lekker drie koningen zingen! Kom verkleed naar de chiro! 

Paulien: 04 92 88 79 62 

Bjorn: 04 83 35 62 44 

Yarno:  04 77 26 05 29 
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17/11   zaterdag 14u tot 17u: we gaan vandaag onze beste sales technieken boven halen en de beste 

verkopers van kapellen worden 

25/11   vandaag is het onze jaarlijkse feestdag namelijk christus koning chiro van 10u tot 16u 

2/12   vandaag komt de lieve goede sint uit Spanje langs 

onze chiro maar zijn jullie wel braaf geweest dit jaar? 

8/12   zaterdag van 19u tot 21u : we brengen vandaag 

een bezoekje aan het beroemde joka museum neem dus 

zeker allemaal een zaklamp mee  

15/12   zaterdag van 19u tot 

21u: omdat we weten dat velen onder jullie dit zeer leuk vinden hebben 

we besloten om vandaag opnieuw naar museum joka te trekken 

22/12   hopelijk hebben jullie allemaal goede examens afgelegd en 

kunnen we het einde vieren met het leuke kerstfeestje en ùet het 

schaatsen chiro van 16u tot 20u 

06/01   verkleed jullie allemaal maar als echte koningen want vandaag 

gaan we de longen uit ons lijf zingen 

Quinten: 04 71 40 28 25 

Tim: 04 75 27 02 63 
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Zondag 18/11: Nu heel het feestegebeuren achter de rug is gaan 

we een educatief verantwoord foafspel spelen. 

Zondag 25/11: Ik heb gemerkt dat jullie wel heel graag 

gefrituurde patatten eten, vandaar vandaag een aloud 

patattenspel. 

Zondag 02/12: Vandaag komt de goedheilige man langs op de 

chiro. Ikzelf ga er niet bij kunnen zijn, vervanging wordt voorzien!  

Zaterdag 08/12:Vanavond gaan we koken! Chiro vanaf 16u30 tot 

20u. 

Zaterdag 15/12:Filmavond! ! !  Zeker niet vergeten, voldoende 

chips etc mee te pakken 😉. We spreken af om 19u30u tot 

ongeveer 22u/23u.  

Zondag 22/12: Vandaag houden we ons bangelijke 

schaatsenmeetskerstfeest. We spreken af om 16u aan de 

schaatsbaan en daarna eten we gezellig allemaal samen! Chiro is 

gedaan omstreeks 20u. 

Zondag 6/01: New Year = new me! Vandaag gaan we het eens 

hebben over goede voornemens.  

 

Enorm veel succes met de examens! 

Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!  

Groetjes van jullie fan-ta-sti-sche leider, michiel 

04 74 25 00 33 


