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Beste ouders,  

Ons kamp begint te naderen en omdat er al verschillende mensen vragen hierover hebben, 

dacht ik om alles eens op een rijtje te zetten zodat alles wat duidelijker wordt.  

We gaan dit jaar naar Sint-Gillis-Waas van 02/08/2017 tot 12/08/2017 vanaf speelclub. De 

ribbels gaan van 05/08/2017 tot 12/08/2017.  

Omdat wij dit jaar heel wat leden hebben bijgekregen (waarvoor we heel blij zijn) zullen 

ook de rakwi’s dit jaar in een tent slapen. Maar om zo veel mogelijk plaats te hebben in on-

ze tenten verplichten wij iedereen die in een tent slaapt om op een matje te slapen. Onze 

tenten hebben allemaal een grondzeil dat vasthangt aan de tent dus water kan er niet in. Om 

jullie niet te veel op kosten te jagen heeft onze chiro geïnvesteerd in zelf opblazende slaap-

matjes die je kan huren voor 5 euro per kamp. Heb je zelf een slaapmatje, dan mag je dit 

ook gebruiken natuurlijk. Maar voor alle duidelijkheid …GEEN VELDBEDDEN OF 

LUCHTMATRASSEN…! Dit geldt niet voor de ribbels en de speelclub.  

Hoeveel moeten we betalen?  

De kampprijs is 145 euro voor 10 dagen. Voor de ribbels is het 100 euro voor 7 dagen. Voor 

gezinnen gaat er per volgend kind 10 euro af (te beginnen tellen vanaf het oudste kind) en 

voor ribbels gaat er 5 euro per volgend kind af. Maar de minimumprijs vanaf speelclub is 

125 euro en voor ribbels 90 euro.  

Een voorbeeld: De familie Janssens heeft een keti , een tito, een speelclub en een ribbel 

mee op kamp. Dus ze betalen 145+135+125+90= 495 euro. Maar de oudsten slapen in ten-

ten en huren elk een matje. Dus komt er nog 10 euro bij en wordt de prijs 505 euro.  

De kampprijs moet ten laatste betaald zijn op dinsdag 6 juni 2017 op rekeningnr. BE64 

7765 9465 4052 op naam van chiro Joka. Met de vermelding van de naam en afdeling van 

uw kind(eren) en hoeveel matjes je zou huren. NIET BETAALD VOOR DEZE DATUM = 

NIET MEE OP KAMP! Uitvluchten tellen niet, dit is onherroepelijk!  

Dit lijkt streng, maar wij hebben ook tijd nodig om alles goed voor te bereiden om uw kind 

een tof kamp te bezorgen.  

Willen jullie de kosten een beetje spreiden en reeds betalen voor 1 of meerdere kinderen, 

dat mag vanaf heden ook. Wel per kind de juiste en volledige kampprijs natuurlijk. Wij leg-

gen alvast een kamplijst aan! Hopelijk hebben we dan tegen de uiterste betaaldatum, al het 

kampgeld van de leden die meegaan…  

Als er nog vragen moesten zijn, mag je Sara of mij zeker aanspreken op zondag.  

Tot op kamp!  

Jullie VB Bert  
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Chirodagen  

Een Chirodag gaat normaliter door van 14.00 u. tot 17.30 u., tenzij anders vermeld in het programma. Onze loka-

len zijn gelegen in de Julien Breugelmansstraat 30 te Kapellen. 

Om 16 u. hebben de leden de tijd om hun vieruurtje te verorberen, vergeet dus geen koekje en drankje. 

Uniform 

We verwachten dat iedereen naar de Chiro gaat in uniform. Dat wil zeggen:  beige broek of rok , een rode Chiro-

T-shirt en een blauwe (Chiro-)trui of hemd. Signeer  steeds het kledij van uw kind!  

Chiro Joka heeft haar eigen T-shirts en truien in de aanbieding. Spreek daarvoor VB Bert, Sara of een  

leid(st)er aan. Chirohemden zijn beschikbaar in chirowinkel ‘De Banier’ te Antwerpen, Kipdorp 30.   

Gsm gebruik 

Gms’s horen uiteraard niet thuis op de Chiro. Voor de Ribbels tot en met de Rakwi zijn gsm’s verboden. Oudere 

groepen maken onderlinge afspraken met hun leiding. Wanneer gsm-gebruik het spelverloop stoort, kan de lei-

ding deze in beslag nemen tot het einde van de chirodag. Over het algemeen is ‘MEENEMEN OP EIGEN 

RISICO’ de regel. 

 

Contact 

 

- Facebook                                                                                 publieke groep “Chiro Joka” 

- Weblocatie                                                                               www.chirojoka.chirosite.be 

                                                                               Of scan de CR-code in met je smartphone! 

- E-mail                                                                                         Chiro.Joka@hotmail.com 

- Volwassen Begeleider gsm   Ber t Mer tens:                                               0486 / 88 48 90 

- Hoofdleider gsm                   Michiel Hendr ickx:                                      0474 / 25 00 33  

- Vliegende leiders gsm’s       Kamiel Van den Elsacker :                           0476 / 03 38 18 

                                                  Dylan Leffelaer:                                             0494 / 24 98 38 
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31 maart—1 april 2017 Ribbelweekend in onze chirolokalen van vr ijdag 18 uur  tot zaterdag 18 uur .  

2 april 2017 

Olé Pistolé! We nodigen de hele buur t van har te uit op ons traditioneel  

ontbijtbuffet.  Meer info en het inschrijvingsstrookje vindt u op de achterkant van 

dit Jokske.  

14—16 april 2017 
Aangezien de leidingsploeg (deze keer écht) op kampvoorbereidingsweekend  

trekt, geen Chiro.  

29—30 april 2017 
Titoweekend met verschillende titogroepen van het gewest. Meer  info volgt 

nog.  

7 mei 2017 

Gewoon Chiro, maar we stoppen iets vroeger zodat we om 17 uur  kunnen begin-

nen aan het kamp-infomoment, waar  we het thema, enkele activiteiten, en alge-

mene informatie over het chirokamp zullen voorstellen. Alle ouders en leden zijn 

uitgenodigd! 

19—21 mei 2017 Speelclubweekend, meer  informatie volgt nog.  
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5 maart 

Bijzonder Overmooie Schoonheid,  of kort gezegd bos. Het is al 
een tijdje geleden, dus we trekken nog eens de bossen in !!!  

12 maart 

Vandaag trekken we ons ruimtepak aan en vliegen we recht de ruimte in. 
Welke avonturen staan ons daar allemaal te wachten?  

19 maart 

Morgen wordt jullie toffe, super coole, knappe, grappige en slimme leider 
Lucas een jaartje ouder en dat moeten we vieren!  

26 maart 

Het is tijd om jullie hersentjes eens te testen. En hoe gaan we dat 
doen ?????? met een superleuke quiz, natuurlijk!!!!!  

31 maart – 1 april 

Ribbelweekend: Kom ons mega cool, geheim thema ontdekken op 
vrijdag om 18u tot zaterdag 18 uur in het chirolokaal. We voorzien 
een lekker avondmaal voor jullie!  

9 april 

Groepsdag! Wij gaan samen met heel de Chiro een groooooooooooooooooot (echt groot) spel 
doen! Zeker komen dus!  

16 april 

HET IS NU ECHT LEIDINGWEEKEND! GEEN CHIRO . 

23 april 

Haal jullie kookvaardigheden maar boven, want vandaag gaan we PANNENKOE-
KEN maken! We zullen, buiten zelf veel te veel te eten misschien, wat geld ver-
dienen door op straat je beste verkooptactiek te laten zien! 

30 april 

Het is nu al even geleden dat de kinderen vuil naar huis kwamen 
(mopjeee). Maar geen zorgen: Vandaag bezorgen we jullie (b)engeltjes op 
“z’n Chiro’s” terug thuis. Neem die vuile kleren dus maar al klaar! (Moest 
je nog een ei willen meebrengen om op de leiding te gooien, dan doe je dat 
maar)! 

 
 

Lucas 0471 54 18 30 

Yari 0470 54 97 39 



 

7 

 

5 maart: Vandaag gaan we laddercompetitie doen. 

Ben je benieuwd wat dit is? Zeker komen, dan! 

12 maart: Vandaag ontdekken we wat we allemaal 

kunnen doen met een bal. 

19 maart:  Kom vandaag allemaal verkleed als 

bomma en bompa. Wat we gaan doen blijft nog een 

verrassing. 

26 maart: Om wat geld bij elkaar te krijgen, gaan wij bloemen verkopen. Met die centjes kun-

nen we iets super leuk doen op kamp.  

2 april: Jeeej, het is weer zover… . Het is vandaag 

Olé Pistolé. Dus geen Chiro in de namiddag. Meer 

info kan je terug vinden in de brief in dit Jokske. 

9 april: Vandaag gaan we met de hele Chiro een 

groot spel spelen. Het is gewoon Chiro van 14.00 

tot 17.30 uur. 

16 april: Jammer genoeg geen Chiro. Jullie leiding 

is het super coole kamp aan het voorbereiden. 

23 april: Wat zou er in de doos zitten? Met wat 

zouden we spelen? Als je dit wilt weten, moet je 

zeker komen.  

30 april: Vandaag gaan we ontdekken we je alle-

maal kunt doen in een speeltuin. We gaan op 

speeltuinentocht.  

 

 

Tot dan!   

Freya: 0474 63 73 80  

Inke: 0493 68 99 61 
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Zondag 5 maart: Challenge Day !!!  Wij dagen 
jullie vandaag uit!!! Wie wint de uitdagingen?
   

Zondag 12 maart: Het Rad 
van Fortuin. 

 

 

Zondag 19 maart: We gaan vandaag zwemmen!! 

We verzamelen aan het zwembad van Bras-
schaat:  

Sportoase Elshout nv 
Elshoutbaan 17 - 2930 Brasschaat  
Neem 4 euro mee en zwemkleding.  
(Liefst een spannende zwembroek. GEEN zwem-
short !!!!!!!). 

Zondag 26 maart:  Ruiltocht. Waarmee zullen we terugkomen? 

Zondag 2 april: Geen Chiro. Het is vandaag OLÉ PISTOLÉ. 

Zondag 9 april: We gaan met z’n allen een groot spel spelen. 

Zondag 16 april: Deze keer is het wel leidingsweekend. Dus GEEN Chiro. 

Zondag 23 april: We gaan ergens naartoe waar het groen is en de vogeltjes fluiten 
. 

Zondag 30 april: Weten jullie wat de paralympics zijn? 

Tot Zondag !!  

De Leiding  

Sven:  0493/49.55.82 
Ivo:  0476/06.24.52  
Jef:    0496/24.68.61  
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5 maart: To be, or not to be… is that really the question? 

Vandaag gaan Juliet en Romeo op zoek naar Shakespeare!  

12 maart: Na een apocalyptische, revolutionaire  

gebeurtenis, werd het tijd voor de overgeblevenen om de 

soort verder te zetten. De opbouw van een vredevolle anar-

chistische commune mondde, echter, 

 onoverkoombaar uit in een strijd… 

19 maart: D O R P S P E L: we zetten Kapellen op zijn 

kop.  

26 maart: Wij gaan naar de cinema! Afspraak om 13.45 

uur aan de “P” van Kinepolis in Antwerpen. Neem zeker een 

cinematicket of tien euro mee. Na de film, rond 17 uur, 

staan we op dezelfde plek paraat om opgehaald te worden.  

2 april: Olé Pistolé, het is Olé Pistolé! Vergeet je zeker niet in te schrijven op het strookje 

achteraan dit Jokske. Geen Chiro (geen grap)...  

 

9 april: Kijk jij weleens de kat uit de boom? Zie je soms 

door de bomen het bos niet meer? Aan een balk, die uit 

het bos gehaald wordt, moet veel gehakt worden, voor hij 

in het huis past...  

 

Lieve groeten van jullie grote roergangers 

Gregg 0470 93 88 30  

Robin 0470 47 66 59 

16 april: Jullie lieftallige leiding is op leidingsweekend om jullie kamp 

voor te bereiden. Helaas geen Chiro vandaag :( . 

23 april: V E T Z A K K E N D A G  

29—30 april: Titoweekend!! Houd zeker deze  

data vrij in jullie drukke agenda. Meer info 

volgt nog!  
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Het fenomenale ketiprogramma 

Zondag 5 maart:  Vandaag herdenken we de dood van een fervente snor. 

Laat je bovenlipharen maar staan deze zondag!  

Zondag 12 maart:  Op 12 maart 1900 werd de Nederlandse Cocaïnefabriek 

opgericht. Ter gelegenheid van de 117de verjaardag van het bedrijf spelen we een aloud pedago-

gisch verantwoord drugsspel.  

Zondag 19 maart:  VANDAAG IS HET DE VERJAAR-

DAG VAN STAN VAN SAMANG. 

Zondag 26 maart:  Na al die oppervlakkige ‘muziek’ 

van vorige week, keren we vandaag terug naar de 

hogere culturele sferen. WE GAAN TERUG NAAR 

DE EIGHTIES.  

Zondag 2 April: OLE PISTOLE! Vandaag is het geen 

Chiro, maar wel ons jaarlijks ontbijt! Meer info vind je 

achteraan in dit Jokske. 

Zondag 9 April: Vandaag trekken we er met de hele Chiro op uit. We gaan op groepsdag! Het is ge-

woon Chiro van 14u00 – 17u30. 

Zondag 16 April: Tweede keer, goede keer. Nu is de leidingsploeg wel op weekend om het kamp 

voor te bereiden. Helaas geen Chiro. 

Zondag 23 April: In 2005 werd het eerste filmpje op Youtube© geplaatst. Deze gelegenheid roept 

om een social mediaspel  

28 april – 30 april : Ons fenomenale ketiweekend in het subtropische Essen! “t’s gonna be ama-

zing” , aldus een zeker D.Trump. Houd deze data vrij. Concrete info omtrent de kostprijs en de uren 

van vertrek en aankomst worden nog mee-

gedeeld. 

Groeten van jullie fantastische leider 

 

Michiel  

Voor vragen of gewoon eens een praatje: 
Michiel Hendrickx  michiel-
hendrickx@hotmail.com  0474/25 00 33 

mailto:michiel-hendrickx@hotmail.com
mailto:michiel-hendrickx@hotmail.com
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Zondag 5 maart: Geschiedenis : We verzamelen om 11u00 aan 

het lokaal met de FIETS! We zijn terug rond 17u30; Neem zeker 

een lunchpakketje mee! (Actief) 

Zondag 12 maart: Godsdienst: Waarden en normen!? Chiro van 14u00 – 

17u30. (Passief) 

Zondag 19 maart: Biologie: Zoogdieren, reptielen, vissen, vogels en ... ? Chiro 

van 11u00 – 17u30. (Eerder actief) 

Zondag 26 maart: L.O.. (Actief) 

 

Zondag 2 april: Olé Pistolé. Geen Chiro, maar wel een heerlijk ontbijtje. Meer 

informatie vind je achteraan in het Jokske. (Verplicht) 

Zondag 9 april: Groepswerk. (Eerder actief) 

Zondag 16 april: Geen Chiro, poppemiekes. (Uiterst passief voor jullie) 

Zondag 23 april: Aardrijkskunde: En de juiste richting is . . . ? Chiro van 14u00 – 

17-30. (Actief) 

 

Zondag 28-30 april:  Stage! Houd deze data 

zeker vrij! Dit weekend wordt slechts een mil-

de voorbereiding op het kamp. (Zeer actief) 

 

Je t’embrasse  

 

Kay : 0479 13 98 39 (enkel in noodgevallen) 
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mooi organisme binnen-
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Verbind de  

punten en kijk welk 

mooi organisme binnen-

kort begint te  

bloeien! 

Hoera! Op 21 maart begint de lente! 
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