
‘T jokske mei & juni 
 

 



Zondag 18 april: Hoe goed kan jij met je team omgaan? We testen 

het vandaag met een mega-teambuilding spel! 

Zondag 25 april: Geen chiro. Vandaag kunnen jullie wafels komen 

ophalen, indien je er besteld hebt natuurlijk. 

Zondag 2 mei: Vandaag gaan we balspelen doen! 

Zondag 9 mei: We spelen een bosspel in het mastenbos. We 

verzamelen aan de ingang van de kalmthoutsesteenweg.  

Zondag 16 mei: Hoe goed ken jij het park? We spelen een grote 

fotozoektocht!  

Zondag 23 mei: Wie is er het allermooiste model? Trek je mooiste 

kleren aan want we doen een fotoshoooooot!  

Zondag 30 mei: Trek je sportkledij al maar aan want vandaag gaan we 

superveel sporten!  

Zaterdag 5 juni: Omdat de leiding met examens zitten, doen we een 

filmavond. Deze is van 16u tot 19u op de chiro. We voorzien ook 

avondeten!  

Zondag  13 juni: Waar is de allerleukste speeltuin in heel Kapellen? 

Dit zoeken we vandaag uit! We gaan op speeltuinentocht! 

Zondag 20 juni: Om ons al wat voor te bereiden op kamp doen we 

vandaag een mini-vetzakkendag. Trek dus zeker niet je allerbeste 

kleren aan! 

Zondag 27 juni: Nu dat het zonnetje weer lekker schijnt gaan we 

superleuke waterspelletjes spelen! 



Zondag 18 april 

Vandaag doen we een fotozoektocht. Zet je beste beentje al maar voor!  

Zondag 25 april 

Vandaag geen Chiro, want we verdelen vandaag de wafels. Smakelijk!  

Zondag 2 mei 

We bereiden ons vandaag voor op de legerdag van kamp.  

Zondag 9 mei 

Vandaag staat alles in teken van de Japanse vouwkunst.  

Zondag 16 mei 

Vandaag gaan we jullie oriëntatie vermogen testen, bereid je dus al maar goed voor.  

Zondag 23 & 24 mei 

We organiseren een  Rakwi-weekend. De brief met alle informatie vanachter in het t’Jokske. 

Zondag 30 mei 

Omdat we dit jaar niet naar de cinema zijn kunnen gaan, wordt de Chiro één 

grote filmset.  

Zondag 6 juni 

Vandaag gaan we voor de eerste keer online Chiro geven. We sturen hier nog meer 

informatie over door. 

Zondag 13 juni 

Vandaag geen Chiro want de leiding heeft examens      

Zondag 20 juni  

Vandaag halen we jullie beste beeldhouwkunsten boven.  

Zondag 27 juni 

Om ons toch een beetje aan de traditie te houden gaan we 

vandaag naar de Kalmthoutse heide. Neem zeker genoeg drinken 

en eten mee. We verzamelen aan De Vroente in de Heibloemlaan 

om 15.00 u. we sluiten daar ook terug af om 19.00.  



Allerliefste Tito’s 

De agenda’s van jullie leiding zitten momenteel wat vol. Werken en 

studeren neemt veel kostbare tijd weg van onze leidingpotentie.  

We hebben het met andere woorden wat moeilijk met de planning.  

Dat vinden wij natuurlijk enorm spijtig. We zullen ons best doen om 

nog zo veel mogelijk leuke activiteiten voor jullie te voorzien. Ideeën 

van jullie uit, zijn trouwens ook meer dan welkom. 

Verdere communicatie over de komende zondagen zal nog komen. 

Heeeeeeel erg bedankt voor jullie begrip!!! 

Groetjes Mats en Conrad  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beste Keti’s, 

Door de drukte van de ontbijten en de wafelslag (vergeet zeker niet nog jullie wafels en ontbijten te 

bestellen x) gaan we pas terug Chiro kunnen geven op 18 april. Ook gaan we om de 2 weken Chiro 

geven. We kijken er alvast naar uit om terug een gestructureerde toffe Chiro te geven!  

groetjes Robin en Louis 

MEI & JUNI 2021 : 

Zondag 18 april:  Buurtpolitiespel.  

Chiro van 14u tot 16u30  

Zondag 2 m(ei): Vandaag is het ei-dag. Chiro 

van 14u tot 16u30 

Zondag 16 mei: Jullie zijn nog een stadspel te 

goed van ons! We spreken af aan het station 

in Kapellen om 14u30 en pakken de trein 

terug in Centraal-Station om 17u50. Gelieve 

wat centjes mee te nemen voor de trein enzo 

Chiro van 14u30 tot iets na 18u00 aan het 

station van Kapellen 

Zondag 30 mei: Gezellige Coronaproof BBQ. 

Neem elks 5 euro mee want wij voorzien van 

alle vleesjes, groentjes, stokbrood en al het 

andere lekkere dingetjes. Chiro van 14u tot 

16u30 

Zondag 13 juni: We hebben onze belofte 

gehouden en gaan nog een meidendag 

organiseren! Breng veel meisjes dingen mee. 

Chiro van 14u tot 16u30  

Zondag 27 juni: Om het raar Chirojaar mooi af te 

sluiten gaan we eindelijk die fietstocht doen. Voorzie 

best zelf een vieruurtje.  

Het is Chiro van 14u00 tot 16u30  

Louis: 0495474585    

Robin: 0470476659 

 



18 April 

→ We spelen een Quiz! Warm je brein al maar wat op met maaltafels! (79-10=?) 

2 Mei 

→ Sport namiddag in het park! Warm jullie armen, beentjes, nek, schouders, 

voeten, hoofd, tenen, vingers, knie al maar op! 

9 Mei 

→ Drugsspel, herbekijk al maar snel wat afleveringen van flikken Maastricht want 

je zal het nodig hebben! 

16 Mei 

→ Grootste gemene deler, wie is het gemeenst? Wie is het grootst? Wie dealt het 

meest? 

23 Mei 

→ We spelen en spel in het stad! 

30 Mei 

→ Geen chiro! 

6 Juni  

→ Levende risk in de boeren buiten! 

13 Juni 

→ Uitblaasmoment in het park met klassieke spelletjes. 

19 Juni (Zaterdag v/14u->16u) 

→ Beetje afkoelen op de chiro! Best kleren meenemen die nat mogen worden. 

27 Juni 

→ Afsluiten van het chiro jaar met een gezellige picknick! 

 

 

 

Nathan: 0474961469 

Quinten: 0471402825 



BRIEF RAKWI-WEEKEND 

Beste ouders 

Het Rakwi-weekend zal dit jaar niet zoals de andere jaren door 

kunnen gaan. Wel hebben we een leuk alternatief 

voorzien. 

We organiseren een dag-weekend op 23 en 24 mei. De kinderen 

worden van 11u tot 18u op de Chiro verwacht. Een overnachting is er dit jaar 

helaas dus niet bij. 

Aangezien wij niet mogen koken op de Chiro, verwachten wij dat jullie zelf een 

lunchpakket en een vieruurtje voorzien. Neem zeker voldoende eten en 

drinken mee om de dag mee door te komen! 

We mogen maximum Chiro geven met 10 leden waardoor we voor dit weekend 

weer met een inschrijvingsformulier zullen werken. Inschrijven kan via 

volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexw-

MDBgwqHAtBvR0YY2YDJSXIgXg4wHiDA4Byutc6cq8IZA/viewform. 

Met vragen kan u altijd bij ons terecht via whatsapp, facebook of een berichtje.  

Hartelijke groet, de Rakwi-leiding! 

 

Yarno: 0477 26 05 29  

Jitse: 0499 45 71 32  

Maartje: 0478 79 40 50 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexw-MDBgwqHAtBvR0YY2YDJSXIgXg4wHiDA4Byutc6cq8IZA/viewform?fbclid=IwAR0Gfkj395fwVS2oyAhCdb8OxpLKccqX1Xfm3gyL4yuVxqKT3TBfAcuNygQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexw-MDBgwqHAtBvR0YY2YDJSXIgXg4wHiDA4Byutc6cq8IZA/viewform?fbclid=IwAR0Gfkj395fwVS2oyAhCdb8OxpLKccqX1Xfm3gyL4yuVxqKT3TBfAcuNygQ

