
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

‘t JOKSKE 
Tweemaandelijks programmaboekje van Chiro Joka 

September – Oktober 2021 



Een nieuw chirojaar!  
 

Beste ouders en leden 

Het nieuws waarop jullie al even zitten te wachten is 
eindelijk daar. Onze chirowerking zal vanaf zondag 19 
september terug van start gaan! 

Dit jaar kunnen we opnieuw van start gaan met onze ‘normale’ werking. Dit wil 
zeggen dat alle groepen chiro zullen hebben van 14u tot 17u30. De inschrijvingen 
zullen dit jaar weer volledig digitaal verlopen. Via onze website, de whatsappgroep en 
facebook kan u een link vinden naar het online inschrijvingsformulier 
(https://forms.gle/bRYxDK7pejuECCGfA). Naast dit formulier vragen we ook om het 
lidgeld (45 euro) over te schrijven op het rekeningnummer van de chiro: BE64 7765 
9465 4052. Indien we inschrijving en overschrijving hebben ontvangen dan 
beschouwen we uw zoon/dochter als volwaardig én verzekerd lid van Chiro Joka.  

Ons uniform bestaat uit een beige broek/rok, een rode T-shirt & een blauwe trui van 
onze eigen chiro. In de winkel van de chiro; de Banier, kan u broeken, rokken, T-
shirts, truien, hemden en nog verschillende andere chiro attributen kopen. Deze zijn 
echter nogal aan de prijzige kant, daarom bieden we ook onze eigen T-shirts en 
truien aan. Een trui kost €30,00 en een T-shirt €12,50. Deze zijn doorheen het jaar te 
verkrijgen en zijn te betalen via overschrijving op de chiro rekening BE64 7765 9465 
4052.  

Met veel enthousiasme staat de leidingsploeg van 21-22 klaar om er een reuzeleuk 
chirojaar van te maken. Wij zijn er klaar voor! Jullie ook?  

Groetjes  
De leidingsploeg van 21-22 

Belangrijke data & weetjes 
 

Zondag 19 
september 

 

Joepieee, onze eerste chirozondag van dit jaar! 
kom zeker naar de chiro om te weten te komen 
wie je nieuwe leiding is! 

 

 

Zondag 17 oktober 

Vanavond stopt de chiro voor alle groepen om 
17u. Alle ouders en leden zijn dan welkom om 
mee te genieten van onze kamp-fotoavond! 

  



Vrijdag 22 oktober  Dag van de jeugdbeweging! Ga allemaal in jullie 
mooie chiro-uniform naar school! 

 

 

Weekend 22-24 
oktober 

 

De leiding van de ketaspi’s organiseren een 
weekend op de chiro! Meer info volgt nog via 
whatsapp/mail! 

 

 

Zondag 31 oktober 

 

Het is Halloween! Goed opletten want alle groepen 
hebben andere chiro-uren deze zondag! 

 

 

Wat bij eventuele 
vragen? 

U kan alle leiding bereiken via hun 
telefoonnummer die jullie in dit boekje 
terugvinden! Ook zijn er 3 hoofdleiders die jullie 
met alle plezier zullen helpen! Alle informatie 
hierover vinden jullie op de volgende pagina! 

Wist je dat… Wij er alvast heel veel zin in hebben? Tot zondag! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Leiding voorstelling  
 

SPEELCLUB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wout Van de Sande 
04 68 25 49 77 

 

Lien Van Den Heuvel 
04 72 07 85 12 

Marie Wouters 
0468 33 38 07 

 

Niels kuypers 
0494 71 88  50 



          RAKWI  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Quinten Hendrickx 
Hoofdleider 

0471 40 28 25 

Jens Laforce 
0493 03 99 27 

Kaat Lauriks 
04 68 30 18 00 

Kiana Vanstaen 
0478 34 53 00 

Evy De Moor 
04 97 11 13 89 
 



 

     TITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Wouters 
Hoofdleider 

0468 33 38 06 

Mayté Van Aelst 
0477 31 08 64 

Kiran Bleys 
0475 94 92 27 

Joke Verbiest 
0468 24 80 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

    ASPI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KETI  

Lindsey Van de Velde 
0470 98 68 51 

Jitse Yzermans 
0499 45 71 32 

Melissa Laforce 
Hoofdleidster 
0479 55 15 58 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLWASSEN 
BEGELEIDER 

Sara van Tilburg 
0485 52 60 14 

(houdt zich bezig met financiën 
& administratie)  

Bert Mertens 
0486 88 48 90 

(ondersteuning leiding & 
contact buiten de chiro) 

MATERIAAL MEESTER 

Jens Van de Leur 
0468 32 03 31 



 

 

 

 

 

 

Zondag 19/09 : Wiee oo wiee wordt jullie nieuwe leiding????  

 

Zondag 26/09 : We leren elkaar nog een beetje beter kennen met echte chirospelletjes.  

 

Zondag 03/10 : Jullie worden gedoopt tot een echte speelclubber. ( Doe zeker vuile kleren aan "#$%)  

 

Zondag 10/10 : Ons lokaal is een beetje saai , komen jullie ons lokaal pimpen? 

 

Zondag 17/10 : Vandaag gaan we op reis naar Tokio om mee te doen met 
de paralympische spelen. Vandaag is het fotoavond, we 
gaan kijken naar de leuke foto van het kamp. Daarom is 
de chiro al gedaan om 17uur. 

 

Zondag 24/10 : We worden allemaal een dier ( als je iets van dierenkleren hebt mag je die aandoen ).  

 

Zondag 31/10 : Griezelen in het park van 19 tot 21 uur.  

 

 

 

Van jullie superleuke / lieve leiding :))) 

Marie Wouters : 04 68 33 38 07 

Wout Van de Sande : 04 68 25 49 77  

Lien Van de Heuvel : 04 72 07 85 12 

Niels Kuypers : 04 94 71 88 50 

 



 

 

Zondag 19/9:  vandaag komen jullie te weten wie jullie leiding is !!!!!!!! 

 

Zondag 26/9:  jeeeeej vandaag pimpen we het lokaal! Als je iets van versiering thuis hebt liggen, 
mag je dat zeker meenemen! 

 

Zondag 3/10:  wie is de snelste? Gekste? Beste rakwi? Vandaag komen we het te weten door een 
laddercompetitie 

 

Zondag 10/10  vandaag doen we iets met deeg (tip: we gaan niet bakken)  

 

Zondag 17/10:  voetBAL, trefBAL, jagersBAL, basketBAL,… tot 17u, want dan begint de 
kampfotoavond!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Zondag 24/10:  geef acht! Legerdag! Vandaag hoef je niet je 
chiro T-shirt aan te doen, maar je mag iets 
aan trekken in thema van vandaag. (doe nog 
wel je chiroshort of rok aan)  

Zondag 31/10:  griezelige chiro van 19 uur tot 21 uur 

 

Vragen, feedback of complimenten? 

Jullie supertoffe leiding: 

Kaat Lauriks: 04 68 30 18 00 

Jens Laforce: 04 93 03 99 27 

Kiana Vanstaen: 04 78 34 53 00  

Evy De Moor: 04 97 11 13 89 

Quinten Hendrickx: 04 71 40 28 25  



 

19/9, 14u – 17u30:  Na een fantastisch kamp is het weer tijd om het nieuwe Chiro jaar in te zetten.  

Vandaag komen jullie erachter wie jullie nieuwe leiding wordt, SPANNEUUUND 

Wie o wie wordt jullie leiding?????   

26/9, 12u – 16u:  Vandaag start de Chiro iets vroeger dan normaal want we gaan gezellig samen picknicken!  

Wij voorzien een lekkere snack, maar zorg er zeker voor dat je je eigen middageten meeneemt. 
Na het eten gaan we nog een bosspel spelen!  

We spreken om 12u af op de parking van het mastenbos aan de Kalmthoutsesteenweg, waar 
jullie om 16u weer naar huis mogen vertrekken!  

!! Chiro van 12u tot 16u !!  

3/10, 14u—17u30:  Smeer jullie benen maar goed in want vandaag staat er een fietstocht op de planning! We 
vertrekken samen vanuit de Chiro naar Antwerpen en spelen daar een stadsspel. We fietsen ook 
samen terug naar de Chiro en zullen rond het gebruikelijke eind uur hier terug aankomen!  

10/10, 14u – 17u30:  Oefen maar alvast jullie pokerface, want je gaat het nodig hebben vandaag…    

17/10, 14u – 17u:  Zorg ervoor dat jullie allemaal lekker hebben geslapen en goed hebben gegeten want vandaag 
staat er een Chiro klassieker op het programma: 1 tegen allen, maar met een twist. Kom allemaal 
zeker naar de Chiro om jullie leiding te verslaan!  

!!Vandaag eindigt de Chiro een half uurtje vroeger want om 17u begint de kampfotoavond!! 

24/10, 14u – 17u30: School is nu al een tijdje terug begonnen, en vandaag gaan we testen of jullie al iets hebben 
bijgeleerd, want we gaan quizzen!!!   

31/10, 19u – 21u30:  Het is Halloween en daarom is het vandaag ‘s avonds Chiro. Wat we vanavond gaan doen blijft 
nog een mysterie…  MWUAHAHAAAAAA            (tip: Jack the ripper)  

PS: Kom allemaal verkleed!!!  

!! Chiro van 19u tot 21u30 !! 

 

KUSJES VAN JULLIE BESTE LEIDING 

Simon: +32 468 33 38 06 

Mayté: +32 477 31 08 64 

Kiran: +32 475 94 92 27 

Joke: +32 0468 24 80 23  

 



Keti 
Zondag 19 september: Rarararaa wie wordt jullie supermegacooleleuke nieuwe leiding? 
 

Zondag 26 september: De eerste Chiro zondag wordt al direct een knaller! We trekken er 
op uit met onze boten! (Chiro met de aspi’s) 
 

Zondag 3 oktober: Welke keti is de beste smokkelaar of welke keti houdt eerder een oogje 
in het zeil?  
 

Zondag 10 oktober: Wie is de allerslimste ketaspi? Wij raden jullie aan om al jullie 
maaltafels nog eens te herhalen "#$% (Chiro met de aspi’s) 
 

Zondag 17 oktober: Vandaag testen we jullie smaakpapillen 
en kennis in eten. Wie van de keti’s zou hier het beste in zijn?  
 

22-23-24 oktober: Om elkaar een beetje beter te leren kennen, 
organiseren we een megacool Ketaspi-weekend! Verdere info volgt nog via een brief/mail! 
 

Zondag 31 oktober: Eén van de leukste dagen 
van het jaar, MAAR… Wie is Jack the ripper? 
Kom er deze avond achter! Chiro van 19u tot 
21u30! Verkleden is verplicht, want wat doe je 
anders op Halloween!!!  

 

 

 

 

 

Groetjes jullie mega supertoffe leiding 

Lindsey: 0470 98 68 51 

Jitse: 0499 45 71 32 



 ASPI 
Dag lieve aspi’s, nu de leiding van dit jaar bekend is gaan we een superjaar tegemoet! Aangezien we maar met weinig zijn 
zullen we vaak met de keti’s samenzitten. In het programma zal altijd duidelijk staan wanneer dat zo is &'() De chiro gaat 
altijd door op de normale uren (van 14u tot 17u30) tenzij er andere uren op het programma staan! Ik kijk er al naar uit! 

Zondag 19 september: Rarararaa wie wordt jullie supermegacooleleuke nieuwe leiding? 

 

Zondag 26 september: De eerste chirozondag wordt al direct een knaller! We trekken er op uit met onze boten! (Chiro 
met de keti’s) 

 

Zondag 3 oktober: Vandaag gaan we zien hoe goed jullie elkaar kunnen inschatten. Neem ook wat spullen mee om ons 
lokaal op te pimpen! (foto’s van elkaar, posters, vlaggetjes,…) (enkel aspi’s vandaag!) 

 

Zondag 10 oktober: Wie is de allerslimste ketaspi? Wij raden jullie aan om al jullie maaltafels nog eens te herhalen"#$% 
(Chiro met de keti’s) 

 

Zondag 17 oktober: We gaan op tocht in Kapellen. Installeer alvast de app ‘jachtseizoen’ en zie dat je nog genoeg 4G 
hebt!!! Deze avond is het ook kamp-fotoavond. De chiro stopt om 17u en dan zijn je ouders ook welkom om naar jullie 
mooie foto’s te komen kijken! (enkel aspi’s vandaag!) 

 

22-23-24 oktober: Om elkaar een beetje beter te leren kennen, organiseren we een megacool weekend! Verdere info 
volgt nog via een brief/mail! (met de keti’s, we gaan zeker nog een weekend apart houden maar die is voor later dit 
jaar&'()) 

 

Zondag 31 oktober: Halloweeeeeeeen! Wie is Jack the ripper? Kom er deze avond achter! Chiro van 19u tot 21u30! (Chiro 
met Keti’s) (verkleed komen is een must!!!!) 

 

Groetjes van jullie o zo supermegacooleleuke leidster xxx 
Melissa (0479 55 15 58) 

 

 

 


