
 
 

 



 
 

Praktische  informatie 

Chirodagen Een Chirodag gaat normaal door van 14u00 tenzij anders vermeld in het programma. Onze 

lokalen zijn gelegen in de Julien Breughelmansstraat 30 te Kapellen. Kinderen mogen een koekje en drankje 

meenemen voor tijdens het vieruurmomentje 

Uniformen Iedereen komt in uniform: beige broek/rok, een chiro t-shirt en een blauwe Chirotrui of hemd. 

Markeer de kledingenstukken met het naam van het kind.  

 

Gsm gebruik Voor ribbels, speelclub en rakwi's zijn gsm's verboden. Oudere groepen maken onderlinge 

afspraken. Gsms kunnen worden afgenomen door de leiding als dit het spelverloop stoort. Over algemeen 

geldt de regel "MEENEMEN OP EIGEN RISICO" 

 

Ouderweetjes 

Belangrijke data 

Zondag 07 mei 17u Kampinfoavond:  jullie komen er alle praktische info te weten over ons kamp. De 

kampboekjes worden er ook uitgedeeld zodat jullie alles thuis nog rustig kunnen nalezen 

19 tot 21 mei             Speelclubweekend in Ekeren. Afspraak om 19u aan de Chrilolokalen van Chiro Tempo. 

Einde weekend voorzien op zondag om 11u. Meer informatie in de uitnodiging 

Zaterdag 20 mei Titocarwash. Laat uw auto blinken door de tito’s tussen 10u en 15u30 op het terrein van Chiro 

Joka 

Zondag 28 mei           Dorpsdag in Kapellen. Helaas geen chiro maar jullie kunnen ons uiteraard vinden met 

een kraampje in een straat 

Zaterdag 24 juni        De allerlaatste moment om nog eens extra veel plezier te maken We organiseren een 

BBQ met alle nodige randanimatie voorzien. Meer info in brief achteraan  

02/08/2017 - 12/08/2017 Chirokamp! Enkel voor de Ribbels van 5 tot 12     

  augustus. Dit jaar maken we Sint-Gillis-Waas onveilig 

 

Openingsgebed 

Heer Jezus, wij treden samen voor U aan 

Blijf bij ons en laat ons leven 

door de kracht en de trouw 

en de goedheid in uw vreugde  

van uw dienst 



 
 
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 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.  

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 tenten 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 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  

   

 

 

 

 



 
 

 

7 mei:  

Wisseldag! bereid jij de spelen voor voor vandaag? want Yari en lucas 

worden terug kind!,  

14 mei: 

 Maken we een wandeling... en hopelijk raken we waar we moeten zijn! ook 

benieuwd? kom zeker af! 

 

21 mei:  

Ben jij al eens in de ruimte geweest? wij wel! de perfecte gidsen zullen je 

de weg wijzen  

28 mei:  

Het is geen chiro. Maar als je ons echt hard mist, vindt je ons 

misschien terug op de dorpsdag! 

4 juni: 

Vandaag gaan we op pad en verkopen we dingen om onze kas te 

vergroten. 

10 juni: 

 Ben jij ook een superheld? laat je krachten nu zien!  

 

17 juni: 

Trek je sportieve kleren maar al aan, we gaan eens nog eens goed sporten! 

24 juni:  

Mhhhhhh lekkere vleesjes, lekkere groentjes, de geur van de 

zomer. Kom allen naar onze bbq !!!!!  

  

 

  



 
 

SPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELCLUB 

 

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we 

heel veel coole dingen zullen spelen in de zon. Het slecht nieuws is 

dat het alweer het laatste jokske van het chirojaar is. We zullen er 

meteen aan beginnen 

 

Zondag 07 mei: vandaag doen we een superleuke quiz met gekke 

vragen.  

Zondag 14 mei: Welkom jongleurs, acraobaten, vuurspuwers en 

slangen want onze chiro is een circustent.  

Vrijdag 19 tot zondag 21 mei: speelclubweekend. Zie uitnodiging voor 

dit festijn voor alle extra bijkomende informatie 

Zondag 28 mei: helaas geen chiro door de dorpsdag. Jullie zijn 

natuurlijk wel dubbeldik welkom bij ons standje in de straat. 

Zondag 04 juni : superheldendag. Kom verkleed als jullie favoriete 

superheld 

Zondag 11 juni:  Schraap alvast jullie keel want we gaan al wat liedjes 

leren voor op kamp. Natuurlijk hoort aan ieder liedje een spel vast. 

Zeker komen.  

Zondag 18 juni:  rarara, wat zit er deze keer in onze gele doos?   

Zaterdag 24 juni: BBQ  

 

Tot dan! 

 

Inke (0493/68.99.61) & Freya (0474/63.73.80) 
 



 
 

 

7 mei: "the battle of the 
sexes"  wie is het sterkste 
geslacht? (om 17uur kamp info voor de ouders) 

14 mei: Doe kleren aan die je 
voor de laatste keer zal dragen want ze komen EXTREEM 
VUIL terug (in zeer vettige in zakken deze dag)  

21 mei: Er zijn helden gevraagd in het dorp van "katoren" 

28 mei: geen chiro, maar mss vindt je ons op de dorpsdag 
van Kapellen 

2-4 juni: Het lang verwachte RAKWI-WEEKEND!!! 

10 juni: Bij goed weer zijn het waterspelen. Bij slecht weer 
in de regen spelen. Dus zijn het vandaag waterspelen.  

17 juni: Er zijn weer slechte 
weerwolven in het dorp van 
"rakwi-dam".  

24 juni: De BBQ 

 

"DE" rakwi leiding 

Sven: 0493495582 

Ivo: 0476062452 

Jef: 0493196783 
 



 
 

TITOOOOOOOWO 
 
 

Zondag 7 mei: we introduceren een nieuw thema genaamd High School Musically -> 

chiro is gedaan om 17 u. want dan is het kampinfoavond! 

 

Zondag 14 mei: wie is de beste snapchatter? 

 

Zaterdag 20 mei: De officiële Chiro Joka Carwash! 

We gaan namelijk auto's wassen! Neem zeker een 

sponsje, emmertje & een drooglapje mee! Het gaat 

door tussen 10u - 15.30u PS: Ouders mogen 

natuurlijk ook eens hun auto laten kuisen  

 

 

Zondag 28 mei: VANDAAG IS HET 

DORPSDAG MAAR WE WETEN NIET OF WE NU OP 

HET DORPSPLEIN STAAN OF NIET, KOM ONS 

ZOEKEN Geen chiro by the way 

 

Zondag 4 juni: Omdat jullie binnenkort al flinke 

studenten worden, gaan we jullie 

voorbereiden op het wilde studentenleven door een knalgekke JokaColaCantus te 

houden! 

 

Zondag 11 juni (voormiddag): We gaan zwemmen in het zwembad van Brasschaat! We 

spreken daar af om 11 u en de ouders mogen hun bengeltjes terug ophalen om 13 u 

(Neem zeker 8 euro mee en een badpak/bikini of een spannend zwembroekske) 

 

Zaterdag 17 juni: chiro van 17:30U tot 20:30U, 

we gaan ons eigen avondeten klaarmaken! 

 

Zaterdag 24 juni: BBQ van de chiro Jokaers! 
 

Robin (0470/47.66.59) 

Gregg (0470/93.88.30) 



 
 

Het KeiKoeleKetiprogramma 

 

Zondag 7 mei: Vandaag is 

het dag op dag 72 jaar 

geleden dat het fascistische 

Duitsland op de knieën werd 

gedwongen. Wie dwingt wie 

vandaag op de knieën??? 

Helaas stopt de chirodag 

vandaag reeds om 17.00, 

aansluitend zullen wij jullie 

wat meer informeren over 

het kamp!  

Zondag 14 mei: Aaaantwaaaarpeeeeee, we gaan ons weer begeven 

richting deze grootstad voor een knap stadspel! We gaan met de bus, 

verwittig je ouders dat we mogelijks later terug aankomen in Kapellen.  

Zondag 21 mei: We leven ondertussen al een jaar zonder Gaston 

Berghmans in ons midden. Wie weet schuilt er wel een komisch talent 

onder keti’s.   

Zondag 28 mei: Helaas is het vandaag geen chiro ☹ . Maar kom ons 

zeker bezoeken op ons standje op de dorpsdag!  

Zondag 4 Juni: Het zou zonden zijn als we er niet van zouden profiteren, 

trek vandaag jullie uniform zeker aan want we trekken erop uit!  

Zaterdag 10 juni: Ik ben ondertussen in de helft van mijn examenreeks 

maar jullie beginnen er net aan, vandaar nood aan rust! Kom mee gezellig 

een film kijken op de chiro, snoeperijen worden voorzien maar aarzel niet 

om zelf wat mee te nemen! 19.00-21.00 

Zaterdag 17 juni: De laatste loodjes wegen het 

zwaarst. Maar ontspannen moet ook natuurlijk! 

Iedereen is welkom tussen 19.00 en 21.00.   

Zondag 25 juni: Vandaag sluiten we het jaar 

feestelijk af met een BBQ! Inschrijven kan tot 18 

juni via onze VB Bert, meer info omtrent de prijzen 

en de uren volgen nog!  

 

Bedankt voor het fantastische jaar! 

Michiel Hendrickx  0474250033  michiel-hendrickx@hotmail.com 
 



 
 

Programma Aspiranten mei - juni 
 

7 mei 2017: Minigolf 

 

14 mei 2017: Out of the Box 

 

21 mei 2017: Mag het iets meer zijn? 

 

28 mei 2017: Dorpsdag 

 

3 juni 2017 (17u00 – 20u00): Koken 

 

10 juni 2017 (19u00 – 21u00): Over koetjes en kalfjes 

 

17 juni 2017 (19u00 – 21u00): Gezelschapsspelen  

 

24 juni 2017: BBQ (verdere info volgt) 

 
 



 
 

 

  


