‘t Jokske

Tweemaandelijks Programmaboekje van Chiro Joka

November - December

Speciale data
Zondag 10 november:

Omdat we de afgelopen weken nogal druk bezig zijn geweest houden we
vandaag een keertje geen chiro.

Zondag 24 november:

Vandaag vieren we het feest van de chiro, christus koning! We gaan naar
aloude traditie naar de kerk en eten daarna pannenkoeken op de chiro. Neem
dus zeker twee euro mee voor de pannenkoeken. We spreken af om 10u30
voor de kerk en sluiten om 16u af aan de chiro.

Zondag 15 december:

Zoals elk jaar gaan we met de hele groep schaatsen. Aangezien we nog niet
weten wanneer we kunnen reserveren en wat de kosten bedragen zal meer
info nog volgen via een briefje in begin december.

Vrijdag 20 december:

We vieren kerstmis op de chiro deze avond! We eten met heel de chiro
samen hot dogs en spelen nog enkele spelletjes met zen allen. We openen
om 18u en sluiten af om 20u30 op de chiro.

Zondag 29 december:

Op deze dag geven we helaas geen chiro. We wensen al onze leden en ouders
fijne feestdagen en zien jullie allemaal graag terug op de eerste chirozondag
van het nieuwe jaar, op zondag 5 januari!

Contact

Facebook

Publieke groep ‘Chiro Joka’
aan te raden lid teworden van deze groep

Website

http://chirojoka.chirosite.be

Email

Chiro.Joka@hotmailcom

Hoofdleider

michiel-hendrickx@hotmailcom
0474 25 00 33
Robinverstraeten@hotmail.be
0470476659
quinten-hendrickx@hotmailcom
0471402825

Volwassen Begeleider
bert.mertens@telenet.be
0486 88 48 90

Speelclub-Programma
Zondag 3 november:

Vandaag is het een tegen allen. Zet je stoerste zelf al maar klaar.

Zondag 10 november:

Geen Chiro, geniet van het verlengd weekend!

Zondag 17 november:

Vandaag gaan we op schattenzoektocht van Kapitein Eenoog!

Zondag 24 november:

Vandaag is het Christus van 10u30 tot 16u, kindjes moeten €2 meenemen
als ze pannenkoeken willen eten.

Zondag 1 december:

Zijn jullie allemaal braaf geweest, want vandaag komt de Sint op bezoek.

Zondag 8 december:

Vandaag gaan we sneeuwspelletjes spelen, dus doe jullie warme kleren al
maar aan.

Zondag 15 december:

Vandaag gaan we schaatsen, meer info volgt nog.

Vrijdag 20 december:

Vandaag is het kerstfeest van 18u tot 20u30 JOEPI!

Zondag 29 december:

Vandaag is het geen Chiro Fijn Nieuwjaar!

Zondag 5 januari:

Vandaag gaan we Driekoningen zingen. Warm je stem als maar op en neem
een zakje mee voor je buit.

Zaterdag 11 & zondag 12 januari:

Speelclubweekend verdere info volgt nog.

		

Dikke kusjess van jullie superleuke leiding!!!
Andy: 0477 05 44 15
Jitse: 0499 45 71 32
Robin: 0470 47 66 59
Melissa: 0479 55 15 58

Rakwi-Programma
Zondag 10 november:

geen chiro, alle leiding is al zo lang niet meer op bezoek geweest bij hun
oma dat ze er echt niet meer onderuit kunnen, misschien dat jullie van deze
zondag gebruik kunnen maken om ook eens langs te gaan!

Zondag 17 november:

Zijn jullie klaar want het jachtseizoen isgeopend!

Zondag 24 november:

Vandaag is het christus koning, het feest van de chiro! Traditiegetrouw
gaan we vandaag naar de kerk en eten we lekker samen pannenkoeken. We
spreken af om half 11 voor de kerk en sluiten om 16u af op de chiro. Neem
zeker twee euro mee voor de pannenkoeken!

Zondag 1 december:

Zijn jullie wel braaf geweest????

Zondag 8 december:

Vandaag gaan we koken! Benieuwd wat we gaan maken? Kom maar af dan!

Zondag 15 december:

We hopen vandaag te gaan schaatsen, meer info volgt nog.

Vrijdag 20 december:

Vandaag vieren we lekker samen kerst! We spreken af om 18u om samen hot
dogs te eten! Om 20u30 sluiten we af op de chiro.

Zondag 29 december:

De leiding is nog aan het bekomen van het kerstfeestje en zijn zich al klaar
aan het maken voor het nieuwe jaar, helaas geen chiro vandaag maar geniet
nog van de laatste dagen 2019!

Zondag 5 januari:

Verkleed je vandaag als een koning een neem een zak mee voor al je
snoepjes mee terug naar huis te nemen

Groetjes van jullie leiding!

Conrad: 04 85 22 53 78
Yarno: 04 77 26 05 29
Michiel:04 74 25 00 33

Tito-Programma
Zondag 10 November:

Vandaag is het geen chiro maar wel Bomma en Bompa zondag. Neem nog
eens een dagje de tijd om jullie ouderen te bezoeken en te waarderen!

Zondag 17 November:

Gaan we onze tito-kas nog eens spijzen doormiddel van een leuke/lekkere
wafelen verkoop!

Zondag 24 November:

Trek jullie gelovige frak al maar aan want het is Christus koning van 10:30
t/m 16:00 met achteraf lekkere pannenkoeken voor 2$. Hhmmm lekker!

Zondag 1 December:

Vandaag komt de enige echte Sint Niklaas!! In voorbereiding van zijn komst
gaan wij een leuk spel spelen omtrent heel het jaarlijkse gebeuren.

Zondag 8 December:

We spelen een superleuke laddercompetitie. Wie o wie kan er van ons de
hoogste treden bereiken, en dan nog behouden?!

Zondag 15 December:

We gaan weer leuk & gezellig schaatsen met heel de chiro op het dorpsplein,
verdere info volgt nog.

Vrijdag 20 December:

Kerstfeestje van 18:00 tot 20:30 op de chiro, dus trek je meest sfeervolle
kerstkledij maar aan dan maken we er samen met heel de chiro een
onvergetelijke avond van! Er zijn gratis hotdogs voorzien als avondmaal.

Zondag 5 Januari:

Vandaag gaan we met onze groep deur aan deur driekoningen zingen, dus
verkleed komen is een must!

Groetjes van jullie leiding!

Nathan: 0474 96 14 69
Mats: 0476 05 66 46
Tim: 0475 27 02 63

Keti-Programma
Zondag 10 november:

Vandaag gaan we helpen op een baby borrel meer info komt nog in onze
warme groepchat en als je ouders willen rijden mogen ze altijd naar mij of
louis een berichtje sturen

Zondag 17 november:

Vandaag maken we eens een zondag vrij zodat we allemaal ne keer langs de
bomma en bompa kunnen passeren, die zijn jullie natuurlijk ook even graag
komen als wij. vandaag is het geen chiro

Zondag 24 november:

Vandaag is het onzr jaarlijkse feestdag namelijk Christus Koning. Wij verwachten jullie van 10:30 tot 16u. Neem zeker allemaal 2 euro mee voor de
pannenkoeken.

Zondag 1 december:

Vandaag kom de grote heilge meneer langs. vandaag is het chiro van 14:00
tot 16:00

Zaterdag 7 december:

Vandaag gaan we samen gezellig den italiaan uithangen en gaan we onze
eige pizza’s maken van 17:00 tot 20:00

Zondag 15 december:

Vandaag begeven we ons op glad ijs meer info volgt nog.

Vrijdag 20 december:

Vanavond is het ons jaarlijks kerstfeesje van 18:00 tot 20:30. ge krijgt gratis
eten dus zie maar dat ge er bent

Zondag 29 december:
Vandaag is het geen chiro

Zondag 5 januari:

Wegens het grote succes van vorige keer gaan we vandaag weeral de
straten op om de mensen wafels aan hun benen te smeren

Groetjes van jullie leiding!

Quinten: 0471 40 28 25
Louis: 0495 47 45 85

