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Tweemaandelijks programmaboekje van Chiro Joka

September – Oktober
2022

Praktische info
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 *
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. 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!
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

CONTACT

0471 40 28 25
Melissa.laforce85@gmail.com
0479 55 15 58
simon.wouters2@icloud.com
0468 33 38 06

kaat.lauriks@telenet.be
0468301800
-

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

Speciale data
18 september

Juppieee!! na zolang wachten is daar eindelijk die eerste chirozondag!
Wie o wie wordt jullie leiding??

2 oktober

Vandaag is het de kamp-fotoavond. De chiro zal voor alle groepen
doorgaan tot 17u en dan is het tijd om die leuke kampherinneringen is
boven te halen!

21 oktober

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging. Trek dus allemaal dat uniform
aan en laat zien dat je bij de chiro hoort!!!!

28-30 oktober

Dit weekend wordt een speciaal weekend voor de speelcluppertjes. De
leiding heeft namelijk een superleuk weekend georganiseerd. Meer info
volgt nog in de WhatsApp groepen.

Leidingsverdeling

Lisse Kuypers
04 79 31 81 46

Kaat Lauriks
Hoofdleiding
04 68 30 18 00

Lindsey Van de Velde
0470986851

Marie Wouters
0468333807

Emma Cambre
0495297050

Simon Wouters
Hoofdleiding
0468333806

Kiana Vanstaen
0478345300

Kato Sanders
0468252185

Wout Van De Sande
0468254977

Niels Kuypers
04 94 71 88 50

Jens Laforce
04 93 03 99 27

Mayté Van Aelst
0477310864

Kiran Bleys
0475949227

Melissa Laforce
Hoofdleiding
0479551558

Quinten Hendrickx
Hoofdleiding
0471 40 28 25

Joke Verbiest
0468248023

MATERIAAL MEESTER

Jens Van De Leur
0468320331

VOLWASSEN BEGELEIDER
Sara Van Tilburg
0485526014
(Sara staat in voor alle
administratieve en financiële
zaken)

Bert Mertens
0486884890
(Ondersteuning leiding en contact
buiten de leiding)

Zondag 18/9: Ra, ra, ra wie word jullie mega toffe leiding van dit jaar?

Zondag 25/09: vandaag trekken we te strijden en proberen we onze tegenstanders
te verslaan!

Zondag 2/10: ons lokaal ziet er een beetje saai uit, kom jullie
het mee versieren? Om 17u is het
kampfotoavond! We kijken met zen alle terug naar
de foto’s van het geweldig chirokamp.

Zondag 9/10: pak jullie koffers maar in, vandaag reizen we
rond de hele wereld!

Zondag 16/10: wie van jullie is de aller slimste speelclubber?

Zondag 23/10: bereid jullie goed voor want we worden vandaag échte piraten!!

Vrijdag 28/10 – zondag 30/10: zijn jullie klaar voor een mega cool griezel weekend??
Meer info volgt!
Knuffels van jullie super leuke leiding!
Kaat: 04 68 30 18 00
Marie: : 04 68 33 38 07
Lisse: 04 79 31 81 46
Lindsey: 0470986851

Zondag 18 september: Vandaag komen jullie te weten wie jullie fantastische fabuleuze
supercoole leiding is!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zondag 25 september: Welke Chiro klassiekers kennen jullie nog?
Zondag 2 oktober: Haal die puppy oogjes maar boven, want we
gaan snoepjes verkopen!!!! (Het is Chiro tot 17u want het is de
kampfotoavond)
Zondag 9 oktober: vandaag gaan we het koninkrijk der rakwi’s op
pimpen, dus als je leuke foto’s/ posters/slingers/… neem deze
dan zeker mee.
Zondag 16 oktober: Vandaag spelen we Monopoly, maar niet zomaar Monopoly…
Zondag 23 oktober: Wat vinden de leukste bezigheid? A. school, B. huiswerk, C. HIRO

Zondag 30 oktober:

(het is chiro van 19-21,
TIP: het is Halloween)

Als er vragen/moeilijkheden zijn kan u altijd bij de leiding terecht!
Groetjes de leiding ;)
Simon: 0468333806
Emma: 0495297050
Kiana: 0478345300
Kato: 0468252185

Zondag 18/09 :

Wie zijn jullie nieuwe leiding????? AAAA da sta gewoon
onderaan dit blad
:))

Zondag 25/09 :

We spelen het
enige echte
jachtseizoen spel
van STUKTV

Zondag 02/10 :

We gaan is goed
op elkaar schieten
met klakkebuizen
( wij als leiding
zijn daar super goed in ) Vandaag is het fotoavond, we gaan
kijken naar de leuke foto’s van het kamp. Daarom is de chiro
al gedaan om 17uur.

Zondag 09/10 :

De enige echte PPRQ

Zondag 16/10 :

We gaan een spel spelen in Kapellen, wij hopen dat jullie
Kapellen een beetje kennen

Zondag 23/10 :

Vandaag gaan we zelf dingen bakken en daarna zelf
opetennn

Zaterdag 29/10 : Het is bijna Halloween en dus gaan wij een spel in het
donkere spelen. HET IS ZATERDAG CHIRO VAN 19-22H.

Van jullie superleuke / lieve leiding :)))
Jens Laforce : 04 93 03 99 27
Wout Van de Sande : 04 68 25 49 77
Niels Kuypers : 04 94 71 88 50

Keti
Zondag 18 september 14u – 17u30
Joepieeee jullie weten nu eindelijk wie jullie leiding is!!

Zondag 25 september 14u – 17u30
Vandaag vliegen we er meteen al goed in, bereid jullie al voor want jullie mogen vandaag
bewijzen wie van jullie de sterkste is.

Zondag 2 oktober 14u – 17u30
Smeer jullie benen al maar in, vandaag gaan we op fietstocht. Hopelijk zijn jullie het nog niet
verleerd van op kamp. Ter plaatse voorzien wij een lekkere snack, maar neem gerust zelf
ook iets mee.

Zondag 9 oktober 14u – 17u30
Vandaag mogen jullie bewijzen dat jullie de leiding kunnen verslaan, een klassieker van
formaat: 1 tegen allen
Als jullie winnen volgt er een beloning ;)

Zondag 16 oktober 14u – 17u30
1, 2, 3, 4 hup naar achter hup naar voor, 1, 2, 3, 4, even rusten dan weer door!!! Warm maar
al goed op want vandaag gaan we sporten!

Zondag 23 oktober 14u – 17u30
Vandaag gaan we naar het bos, kom dus allemaal met de fiets!!

Zondag 30 oktober (uren volgen nog)
Het is HALLOWEEN (of toch bijna). Spoken, geesten, vampieren ze zijn er allemaal vanavond,
kom dus zeker naar de chiro
Bonuspunten voor degene die verkleed komen
(Meer info volgt later)
Wij hebben er al mega veel zin in!
Dikke kusjes,
Jullie leiding
Mayté: 0477310864
Kiran: 0475949227

Zondag 18 september: wie o wie wordt jullie nieuwe
leiding?

Zondag 25 september: We halen
heel jullie lokaal leeg en bouwen het helemaal terug op! Neem
jullie favoriete posters mee!!!

Zondag 2 oktober: Aspi’s VS aspi’s.
Zaterdag 8 oktober: Centjes
verdienen op de babyborrel van Veteraan.

Zondag 16 oktober: Vandaag gaan we op stap in
Antwerpen! Neem allemaal €5,00 mee voor de trein.

Zondag 23 oktober: Kunnen
jullie op tijd uit jullie lokaal graken?

Zondag 30 oktober: Lekker griezeleeeeen (kom verkleed)!!

Groetjesssssssssss!!
Joke: 0468 24 80 23
Quinten: 0471 40 28 25
Melissa: 0479 55 15 58

