
‘t Jokske
Tweemaandelijks Programmaboekje van Chiro Joka April - Maart    



Speciale data

Zondag 15 maart: 
Kleine gewestdag voor de speelclub en rakwi. 

Zaterdag 21 maart: 
Zoals elk jaar loopt onze chiro mee met de kerk in de processie. Dit jaar mogen de 
ketis chiro joka vertegenwoordigen

Zondag 5 april: 
Carnaval stoet

Maandag 13 april: 
Vandaag houden we ons jaarlijkse paasontbijt op paasmaandag. Iedereen is 
welkom op onze lokalen vanaf 8u30 te genieten van een gezellig lekker ontbijtje. 
Inschrijven kan  via een papiertje aan de leiding te geven of via de link in de face-
bookgroep.

Zondag 19 april: 
Geen chiro vanwege leidingsweekend.

Zondag 26 april: 
Rakwi weekend. meer info volgt 

Zondag 3 mei: 
Om half 5 stoppen we de chiro en spelen we een spel dat zowel voor ouders als 
kind is voorbereid dus kom zeker een kijkje brengen!



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 15 maart: 
We spelen een enorm groot spel met andere chiro’s. De chiro begint vandaag om 
13u30 tot 17u00. We verzamelen in het park aan de voetbalgoal in de speeltuin!

Zaterdag 22 maart: 
Vandaag is het wereld waterdag! Vandaag staat alles in het teken van water, wordt 
jij nat?

Zondag 29 maart: 
We worden vandaag allemaal piraten & gaan op zoek naar onze gouden schatkist!

Zondag 5 april: 
Vandaag gaan we naar de carnavalsstoet. Neem allemaal een zakje mee voor je buit 
in te steken!

Zondag 12 april: 
Vandaag GEEN chiro, maar wel een overheerlijk ontbijt. Schrijf je allemaal in voor 
olé pistolé!!

Zondag 19 april: 
Helaas weer geen chiro, de leiding is op weekend.

 Zondag 26 april: 
We trekken met zijn allen naar het bos om een heel leuk bosspel te spelen!

Zondag 3 mei: 
Wie is er de slimste speelclubber? Dat gaan we vandaag ontdekken! We stoppen 
om 16u30 & we spelen pleinspelen met de ouders tot 17u30.
                  

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 22 maart: 
De vogels fluiten en de het is weer wat warmer buiten. Welk spelletje zou er bij zo’n 
nieuw SEIZOEN horen???

Zondag 29 maart: 
Vandaag gaan we lekker zwemmen in het zwembad van Brasschaat! Neem zeker 
5,30 mee voor je ticketje. We spreken af om 11u aan de ingang van het zwembad 
(Zwembadweg 7). Rond 13u30 zullen we terug aan de ingang staan.
 
Zondag 5 april: 
Vandaag spelen we teambuildingspelletjes, kom verkleed naar de chiro als je wil 
want we gaan ook kijken naar de carnavalstoet.

Zondag 12 april: 
olé pistolé paaseditie

Zondag 19 april: 
leidingsweekend. We gaan dit weekend op weekend met de leiding om ons kamp 
voor te bereiden. Helaas is het dus geen chiro dit weekend. 

Zaterdag 25 en zondag 26 april: 
rakwi weekend. We trekken er op uit voor een heus avonturen weekend dit jaar! 
Slapen doen we in de lokalen van een andere jeugdbeweging in de regio. De 
kostprijs zal tussen de 15 en de 25 euro schommelen. Meer info volgt nog via mail 
en whatsapp. 

Zondag 3 mei: 
wat zit er in de doos???We stoppen de chiro om 16u30 en spelen nog pleinspelen 
met de ouders to 17u30

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 15 maart: 
We gaan ons laten leiden door een & euro muntstuk. Neem zeker een hapje en een 
drankje mee.

Zondag 22 maart: 
Battle of the sexes! Welk geslacht is officieel het sterkst? Ontdek het tijdens ons spel.

Zondag 29 maart: 
Tim is spoorloos verdwenen, waar is hij naartoe!? Helpen jullie hem mee zoeken????

Zondag 5 april: 
Vandaag speelt er zich een carnavalstoet plaats in Kapellen, daar gaan we zeker 
eens een kijkje nemen!

Zondag 12 april: 
Het is OLE PISTOLET op de chiro. Gelieve jullie zeker allemaal op voorhand in te 
schrijven!

Zondag 19 april: 
Geen chiro vandaag  ;’(, de leidings is op LEIDINGSWEEKEND! Hip hoi leuk

Zondag 26 april: 
Dorpspel! Kom dus zeker allemaal met de fiets!

Zondag 3 mei: 
Vandaag gaan we om onze tito kas nog eens extra te spijzen wegens GEEN GELD! 
Wafels verkopen in Kapellen tot en met half 5. Om half 5 zijn alle ouders al welkom 
op de chiro omdat we dan gezamenlijk met heel de groep pleinspelen gaan spelen! 
Kom dus zeker kijken, gaat heel leuke worden.

MET VRIENDELIJKE GROETEN JULLIE FORMITASTISCHE LEIDING

Nathan: 0474 96 14 69 
Mats: 0476 05 66 46 

Tim: 0475 27 02 63



Keti-Programma
Zondag 15 maart:
Help help er is een moord gepleeeeeeegd

Zaterdag 21 maart:
Vandaag gaan wij op heilige tocht. Wij verwachten jullie om half 2 aan de chiro

Zaterdag 28 maart: 
Het is bijna zover de spaghetti avond komt er aan en dat betekend voorbereiding-
en. Het is chiro van 16:00 tot 18:00

Zaterdag 4 april: 
Het is zover de spaghetti avond is er. Uren spreken we af

Maandag 13 april: 
Het is het jaarlijkse paasontbijt van onze chiro dus zie maar dat je lekker kunt smul-
len

Zondag 19 april: 
De leiding is het leuke kamp gaan voorbereiden dus is het geen chiro deze zondag

24-26 april:
Het befaamde keti weekend is er, meer info volgt zo snel mogelijk

Zondag 3 mei:
We gaan nog is lekker wilde spelletjes spelen

Groetjes van jullie leiding! 

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





Maandag 13 april

Julien Breugelmansstraat 30




