
‘t JOKSKE
maart - april 2018

Onafhankelijk programmaboekske van Chiro Joka



2

Belangrijke data       3

Ribbels         4

Speelclub        5

Rakwi         6

Tito         7

Ketaspi         8

Inschrijvingsformulier Olé Pistolé     9

Kampbrief       10

Inhoudstabel



3

Belangrijke Data

Zaterdag 10 - Zondag 11 Maart: Speelclub-weekend

Zaterdag 17 maart: Processie, vandaag trekken de rakwi en de 
ketaspi mee op de processie van de Parochie. Hiervoor vragen we 
ze om volledig in uniform om 13u aan de chiro te staan. Ouders die 
willen kunnen meestappen, de stoet vertrekt om 14u aan de kerk. 
Om half 6 staan we terug op de chiro. Voor de moedigen om 12u is 
er ook een mis! 

Zondag 18 maart: Vandaag trekt  de carnavalstoet door kapellen, 
dus stuur uw kinderen zot verkleed naar de chiro.

Zaterdag 17 - Zondag 18 maart: Tito-weekend 

Zondag 1 April: Wegens Pasen geen chiro!

Zondag 8 April: Olé pistolé. In de namiddag is er geen chiro maar 
vanaf 8u30 kan je wel een lekker ontbijt komen meepikken met al je 
chirovrienden en leiders!

Vrijdag 13 - Zondag 15 april: Dit weekend geen chiro - jullie leiders 
(én leidster) zijn op leidingsweekend om het supercoole kamp voor 
te bereiden!

Vrijdag 27 - Zondag 29 april: Ketaspi-weekend

Vrijdag 4 - Zondag 6 Mei: Rakwi-weekend
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Zondag 11 Maart: Ra ra ra, wat zit er in de doos???

Zondag 18 Maart: Vandaag is het carnaval dus trek jullie gekste 
kleren aan!

Zondag 25 Maart: We gaan jullie favoriete pleinspelletjes spelen.

Zondag 1 April: Vandaag is het Pasen, paaseieren rapen en lekker eten! Vandaag is het dus 
ook geen chiro :(

Zondag 8 April: De leiding heeft een prachtig ontbijt voorbereid, 
kom jij in de vroege morgen met je familie mee eten? Je vind alle 
info achteraan het boekje, tot dan!

Zondag 15 April: In de grote vakantie gaan wij op Kamp naar 
Wilsele, de leiding gaat alvast op zoek naar de kampplaats op 
leidingsweekend dus vandaag helaas geen chiro.

Zondag 22 April: Na lange afwezigheid zijn we er weer, 
en vandaag trekken we het park in, om de beste spelle-
tjesplekken te zoeken.

Zondag 29 April: Vandaag gaan we overheerlijke panne-
koeken maken hmmmmm lekker!

Zondag 6 Mei: We trekken het bos in, wie weet wat we daar vinden..

Groetjes van jullie leiders, tot zondag!!!

Louis: 0495 47 45 85
Luna: 0492 87 04 52

RIBBELS
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Vrijdag 9 tot Zondag 11 maart: Speelclubweekend!!! 

Zondag 18 maart: Breng een grote zak mee voor al het snoep dat je kan verzamelen want 
vandaag trekken we naar de carnavalsstoet.

Zondag 25 maart: Verkleed je als legerman want we hebben een speciale legerdag vandaag.

Zondag 1 april: Vandaag geen Chiro wegens Pasen. (dit is geen 1 aprilgrapje, sorry!)  

Zondag 8 april: Olé pistolé, vanaf 8u30 
ontbijt op de Chiro!

Zondag 15 april: Jullie leiders zijn dit 
weekend op leidingsweekend om het 
supercoole kamp voor te bereiden. 
Geen chiro vandaag!

Zondag 22 april: Trek vooral NIET je 
beste kleren aan want we spelen een 
avontuurlijk bosspel.

Zondag 29 april: Haal je beste kookkunsten maar boven want we spelen een pannenkoeken-
wedstrijd tegen de andere groepen.

Zondag 6 Mei: Op deze eerste zondag van mei trekken we 
ons grappigste gezichtje aan voor het emoji-spel!

Groetjes van de leiding!

Robin: 0470 47 66 59
Tim: 0475 27 02 63
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Zondag 11 Maart: Vandaag maken we de straten onveilig met onze goede verkoopkunsten en 
zorgen we ervoor dat we iedereen blij kunnen maken met onze wafels!

Zaterdag 17 Maart: We gaan voor een goede zaak meewandelen in de processie, super 
leuk! Om 13u worden jullie op de chiro verwacht, rond 17u30 zullen we daar terug zijn.

Zondag 25 Maart: Vandaag gaan we kennismaken met de wereld 
van de film en gaan we naar de cinema JEEEEEEEJ! (10 euro 
meebrengen voor een ticket en eventueel EEN BEETJE geld voor 
een snackje of een drankje) We spreken af om 13:15 aan de 
ingang van de Kinepolis en om 17u30 mogen jullie daar weer 
opgehaald worden.

Zondag 1 April: De volgende dagen springen alle hazen, ze hebben het razend druk want het 
is Pasen, hierdoor geen chiro! :(

Zondag 8 April: Doordat de leiding en super lekker ontbijt heeft georganiseerd, is het geen 
chiro vandaag. Maar jullie zijn allemaal welkom vanaf 8u30 om van onze pistolets te komen 
genieten!

Zondag 15 April: Ik weet het, ik weet het, het is weeral geen chiro vandaag :( maar de leiding 
is namelijk op leidingsweekend om jullie superleuk kamp voor te bereiden! 

Zondag 22 April: Vandaag keren we terug naar het wilde westen 
en gaan we ons gedragen als stoere cowgirls & cowboys. 

Zondag 29 April: We gaan vandaag strijden voor de titel van be-
stepannekoekenbakker van de Chiro! Breng zeker een schort en 
een keukenhanddoek mee.

Vrijdag 4 - Zondag 6 Mei: Eindelijk gaan wij ook op weekend, wij hebben er al zin in hoor! 
Verdere informatie volgt zéér binnenkort.

Groetjes van jullie leiding!

Lucas: 0471 54 18 30 Quinten: 0471 40 28 25 Nathan: 0474 96 14 69
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Zaterdag 10 Maart: Jullie worden om 19:00u op de chiro verwacht voor een filmavondje. 
Gelieve snacks en drinken mee te nemen!

Zaterdag 17 - Zondag 18 Maart: TITOWEEK-
END. Zie brief voor alle afspraken en info.  

Zondag 25 Maart: Vetzakkendag. Doe zeker 
kledij aan die vuil mag worden.

Zondag 1 April: Pasen -> GEEN CHIRO

Zondag 8 April: Olé pistolé - vanaf 8u30 kan je op de chiro lekkere pistolets komen eten!

Zondag 15 April: De leiding is op leidingsweekend -> GEEN CHIRO

Zondag 22 April: We gaan zwemmen in het verre Brasschaat. Kom dus allemaal met de fiets 
komen en breng 6 euro mee voor de inkom. 

Zondag 29 April: VERRASSING!

Zondag 6 Mei: We gaan vandaag koekjes maken, neem zeker 
een schort en een keukenhanddoek mee!

Groetjes van jullie allerliefste, knapste, tofste, charmanste leiding

Ilais: 0471 83 14 25
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Zaterdag 10 Maart: Wegens familliale verplichtingen op 
zondag, chiro zaterdagavond! Na de spaghetti-avond heb ik de goes-

ting om te koken nog niet verloren, vandaar kook-avond van 17u30 tot 20u30.

Zaterdag 17 Maart: Wederom een zaterdag, van-
daag is het tijd om onze katholieke waarden nog 
eens boven te halen en tevens een belangrijke les 
te leren. Processie van 13u aan de chiro, we reke-
nen tegen 17u30 wel terug te zijn. 

Zondag 25 Maart: Vandaag vieren de Grieken hun 
onafhankelijkheidsdag, dus vieren wij lekker mee.

Zondag 1 April: Nee het is geen mop, het is geen chiro vandaag :( Geniet van de paaseieren!

Zondag 8 April: Olé Pistolé, geen chiro maar wel ons reuzelekker ontbijt. Dus zie dat je zoveel 
mogelijk familie en vrienden inschrijft om een pistoléke te komen eten.

Zondag 15 April: De leiding is op weekend om het kamp tot in de puntjes voor te bereiden. 
Vandaar helaas geen chiro.

Zondag 22 April: Vandaag spelen we de kolonisten van Katan, maar dan in ’t groot.

Vrijdag 27 - Zondag 29 april: KETASPI GOES TO TZEETJE
Wees allemaal aanwezig op 17 maart want dan deel ik een briefje uit met alle info xoxo

Zondag 6 Mei: Zoals jullie allemaal wel weten ben ik een echt zonnekindje, 
en nu het ein-de-lijk mei is gaan we er direct van genieten! Als het weer het 
toelaat houden we een geimproviseerde bbq en anders gaan we eens goed 
wenen. Zeker komen dus! 

Tot de zondag!

Jullie immer sympathieke leider 
Michiel x 

0474250033 
michiel-hendrickx@hotmail.com 

KETASPI’S
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Beste ouders, 

 

Ons kamp begint te naderen en omdat er al verschillende mensen vragen hierover hebben, zet ik voor jullie 
alles even op een rijtje. 

We gaan dit jaar naar Wilsele van 02/08/2018 tot  12/08/2018 vanaf speelclub.  De ribbels gaan van 
05/08/2018 tot 12/08/2018. 

Om zo veel mogelijk plaats te hebben in onze 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  
slaapmatjes 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 want deze 2 afdelingen slapen in een lokaal. 

 

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 rakwi, een speelclub en een ribbel mee op 
kamp. Dus ze betalen 145+135+125+125+90= 620 euro. Maar de 3 oudsten slapen in tenten en huren elk 
een matje. Dus komt er nog 15 euro bij en wordt de prijs 635 euro. 

 

De kampprijs moet ten laatste betaald zijn op dinsdag 5 juni 2018  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 wilt 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 leggen 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 

 


