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Praktische info en afspraken
Uniform
We verwachten dat iedereen in uniform naar de Chiro komt. Dat wil zeggen:
een beige broek, 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, zolang de voorraad strekt:
 Chiro Joka trui met/zonder rits nieuw € 30.00 *
 Chiro Joka T-shirt nieuw € 12,50
Deze kunnen gekocht worden door aantal en maat door te geven aan Bert of
Sara, die gedurende de eerste weken voor en na de chiro aan de poort te
vinden zullen zijn. Uiterste datum 15 oktober.
Het inschrijvingsformulier dient ook aan leiding of Sara/Bert afgegeven te
worden en inschrijvingsgeld dient doorgestort te worden op rekeningnummer
BE64 7765 9465 4052
Een chirodag
Elke chirozondag gaat normaliter door tussen 14u en 17u30, tenzij dit anders
vermeld staat in het programma. Onze lokalen zijn gelegen in de Julien
Breugelmansstraat 30 te Kapellen.
Om 16u krijgen de kinderen een halfuurtje de tijd om hun vieruurtje op te eten,
wij vragen de ouders dus ook om een koekje en drankje mee te geven.
Contact
Facebook

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

Website

http://chirojoka.chirosite.be

Email

Chiro.Joka@hotmail.com

Hoofdleider

michiel-hendrickx@hotmail.com
0474 25 00 33

Volwassen Begeleider

bert.mertens@telenet.be
0486 88 48 90
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Speciale data
Zondag 24 September
Leidingsvoorstelling

De chiro stopt vandaag uitzonderlijk om 17u.
Aansluitend stellen wij de nieuwe leidingsploeg
voor en beantwoorden wij enkele vragen over het
komende chirojaar. Als u zelf nog vragen heeft is
dit het uitgelezen moment om ze te stellen.

Zondag 8 Oktober
Kampfoto-avond

Wederom eindigt de chiro om 17u en tonen wij
jullie de langverwachte foto’s van ons bangelijke
kamp!

Vrijdag 27 Oktober
Halloweenavond in kapellen

De handelaars van kapellen toveren vrijdag 27
oktober het hele dorp om tot een heus
halloweenfeest. Bezoek ons kraampje in het
centrum en griezel samen met de leiding!
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De leidingsploeg
De ribbels (6-8 jaar)
Sven Callay, Luna Ebrard en Louis De Groot

De Speelclub (8-10 jaar)
Robin Verstraeten en Tim Van Den Broeck

Rakwi (10-12 jaar)
Lucas Daems, Quinten Hendrickx en Nathan Van De vliet
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Tito(12-14 jaar)
Yari Sheik en Ilais Adamandopulos

Ket’aspi (14-16 jaar)
Michiel Hendrickx

VB Bert Mertens
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RIBBELS
Zondag 10/9 :

Ra ra ra wie wordt de nieuwe leiding? Dat komen we vandaag te
weten.

Zondag 17/9:

Wij zijn niet van de speelpleinen maar vandaag spelen we op het plein.

Zondag 24/9:

Het lokaal is nog kaal, wat doen we eraan? Neem vandaag wat
versiering mee want we gaan het lokaal versieren.

Zondag 1/10

Hoe meer zielen hoe meer vreugd dus breng vandaag een
vriend of vriendin mee!

Zondag 8/10

Beginnen met een ei en eindigen met een auto? Alles kan vandaag
want we gaan op ruiltocht.

Zondag 15/10

Deze zondag zullen er veel uitdagingen op je pad komen, maar de
vraag is of je ze samen met je mede ribbels ALLEMAAL zal kunnen
voltooien….

Zondag 22/10

Het is tijd om je creativiteit boven te halen want we gaan zelf
gezelschapspelletjes maken.

Zondag 29/10

Het moment is aangebroken waarop we zullen ontdekken wie het
best tegen zijn verlies kan want die spelletjes werden niet voor
niets gemaakt hé!!

Zondag 5/11

Vandaag gaan we op avontuur naar het grote bos
waar een heel cool bosspel op jullie staat te wachten.

Sven: 0493/49 55 82
Luna: 0492/87 04 52
Louis: 0495/47 45 85
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Zondag10 september:
SEG JULLIE KOMEN WEL NAAR DE CHIRO ENZO HE MAAR WIE IS EIGENLIJK JULLIE
LEIDING RA RA RA
Zondag 17 september:
Wij zijn niet van de speelpleinen maar vandaag spelen we op het plein.
Zondag 24 september:
Het lokaal is nog kaal, wat doen we eraan? Neem vandaag wat versiering mee want we
gaan het lokaal versieren.
Zondag 1 oktober:
Pak je koksmuts mee want vandaag gaan we kokkerellen.
Zondag 8 oktober:
CHIRO TOT 17 UUR WANT HET IS KAMPFOTOAVOND
Wie is de beste speelclubber? Dat zoeken we vandaag uit aan de hand van een
laddercompitie.
Zondag 15 oktober:
Is het een bom of is het een maarschalk??????????????????????????????????????nee
dat is het niet, het is stratego.
Zondag 22 oktober:
Wat zit er in de doos??????
Spannend!
Zondag 29 oktober:
IETS MET SPORT EN HEEL MISSCHIEN EEN HANDICAP
ZATERDAG 4 november 19:00-21:00: Spooky halloweentocht, trek je engste kostuum aan
en griezel mee x
Robin: 2470476659
Tim: 0475270263
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17-09 Jeeej de eerste chirodag met jullie fantastische nieuwe leiding. Dus dan gaan we al is
beginnen met lokaal wat te pimpen, Dus als je nog wat versieringen hebt, neem
die zeker mee !

24-09 Teambuildingtijd !!! vandaag gaan we is werken aan de teamspirit, dus zie
maar dat je aanwezig bent ! CHIRO TOT 17U aansluitend volgt de
leidingsvoorstelling

1-10 Vandaag is het de eerste, wie van de leden is nummer 1 ? dat zullen we bepalen
door een superspannende ladder competitie

8-10 - VoetBAL, handBAL, jagersBAL, trefBAL…… Waarschijnlijk weet je al wat we
vandaag gaan doen… WEDEROM DUURT DE CHIRO VANDAAG TOT 17u aansluitend
volgen de kampfoto’s!!!!

15-10 Vandaag trekken we een prachtig bos in waar we een super spannend bosspel
gaan doen

22-10 Vandaag gaan wij jullie trainen tot echte soldaten en soldatinnen, zodat jullie klaar zijn
voor een aanval van de scouts
29-10 Na al die actieve zondagen is het eens tijd om gezellig, rustig te kokerellen!

5-11 Remember, remember! The fifth of November, The Gunpowder treason and plot;
I know of no reason. Why the Gunpowder treason, should ever be forgot! Wil je weten wat dit
bekend gedicht betekent en waar het vandaan komt? kom dan zeker naar de chiro
Lucas Daems:0471541830
Quinten:0471402825
Nathan:0474961469
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17 septebmer: De eerste echte chirozondag enal! Zijn wij de sterkste
groep van ze allemaal? (tuurlijk … en de beste) maar we gaan dat toch
eens uittesten.

24 zeptember: Chiro tot 5 uur want leidingsvoorstelling + vandaag
is het de officieel erkende dag van de bal! (althans dat wordt het!)
1 oktobre: De winterslaap is een staat van voortdurende hypothermie
(lage lichaamstemperatuur). Deze kan een lange periode duren, een
aantal dagen of zelfs enkele weken. Het evolutionaire voordeel van
het houden van een winterslaap is dat een dier
tijdens de winter kan overleven, zonder energie te
hoeven besteden aan het zoeken van voedsel, dat
dan moeilijk is te vinden. Door in winterslaap te
gaan houden sommige dieren hun energie juist
vast. => we doen een ruiltocht!
8 october: 1934 - Bruno Hauptmann wordt aangeklaagd voor de
moord
op Charles Lindbergh Jr. Vandaag zoeken we de echte moordenaar
=> het is kampfotoavond dus om 5 uur zeker langskomen ouders
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15 oktover: Vandaag testen we jullie intellectuele kennis dat jullie
al op school hebben verworven op een plezante manier!
22 aktober: We trekken vandaag kapellen city in en gaan mensen
pranken! Haal jullie beste acteerskills maar boven!
29 oktaber: Halloweeeeeeeeeeeeen! We bereiden ons voor op een
enge Chiro zondag! PS: Yari is op de
echte Halloween jarig!
5 novemqer: We trekken het bos in en
verkennen de natuur!

Lovies van jullie keikooleleiding
Yari 0470549739
Ilais 0471831425
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HET SUPERKOELE

PROGRAMMA

Zondag 10 september: rara wie bennekik???
Zondag 17 september: Het is idd wat voorspelbaar maar gewoontes zijn er om je er aan te houden,
vandaag leren we elkaar pas echt goed kennen
Zondag 24 september: Wie drinkt er al graag eens een
orvalleke? En eet daarbij graag een toostje zalm??
Bonuspunten voor wie de referentie begrijpt.
Chiro eindigt om 17u maar aanvullend stellen we de
leidingsploeg voor aan de ouders
Zondag 1 Oktober: Nergens beter dan Thuis®
Zondag 8 oktober: Er gebeuren vaak zeer mysterieuze
dingen op onze aardbol, vandaag nemen we er enkele
onder de loep.
Wederom eindigt de chiro om 17u en deze keer voor de kampfoto’s!!!!!!!!
Zondag 15 oktober: “Zie ik de lichtjes van de schelde”, neem bussypas/opgeladen gsm en goed
humeur mee en zeg op voorhand tegen de mama en de papa dat je mss een beetje later thuis komt.
Zondag 22 oktober: Wegens succes op kamp trekken we er
vandaag op uit om te gaan paintballennnnnnn, neem zeker zeker
zeker een fiets mee.
Zondag 29 oktober: Vandaag is het blijkbaar de verjaardag van de
nederlandse rapper ‘lijpe mocro’, wie is er de lijpste mocro van
ons allen? Excuses als je je identificeert als mocro
Zondag 5 November: Welke belangrijke gebeurtenis herdenken
we vandaag??? Wie het zo volledig mogelijk kan uitleggen die
krijgt van mij een snoepke.

GROETEN VAN MIJ (MICHIEL DUS)

0474 25 00 33
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