
30 oktober (20u) - 1 november (11u): FLINTSTONES 
WEEKEND 
Het is zo ver! Ons eerste weekend van het jaar gaan we in             
volle glorie en volledig Coronaproof beleven. Daarvoor       
nemen we een sprong in de tijd en gaan we de           
holbewoners in onszelf naar boven halen! De brief met alle          
belangrijke informatie kan je terugvinden op de site en via          
jullie mail. Wij hebben er al GIGANTISCH belachelijk veel         
zin in!!! Vergeet niet het inschrijvingsgeld op tijd te betalen          
en een voorraad mondmaskers in te slagen.  
 
8 november: vetzakkerij vergadering (14u-17u) 
Een klein vogeltje fluisterde in ons oor dat de jokaz zich maar al te graag … ontzettend vuil                  
maken!! Deze zondag is het motto: hoe vettiger, hoe prettiger! Een uniform is vandaag niet               
verplicht en neem voor de zekerheid maar extra propere/warme kleren mee. Zoek dus jullie              
vuilste kledij bijeen, want vandaag wordt het een vettig boeltje!! 
 
15 november: kookvergadering (14u-17u) 
 
Vandaag is het smullen geblazen! We doen mee aan         
mijn keuken mijn restaurant Kokaz editie en openen        
vandaag het restaurant Chez Jokaz. Daarvoor zijn wij        
op zoek naar de grootste culinaire chefs onder jullie.         
Een kookschort kan van pas komen vandaag en een         
lege maag zal sowieso gevuld worden. Deze zondag        
eten we ons buikje rond!  
 
 
 
22 november: disney vergadering (14u-17u) 

 
Alle prinsessen en kikkers aan de kassa       
gevraagd aub. We zijn op zoek naar een        
verloren prins! Dromen komen echt uit en       
dit bewijzen we vandaag. Sprookjes komen      
vandaag tot leven! Sprenkel wat elfenstof      
over je heen en vlieg meteen naar kokaz en         
laat niets aan je verbeelding over 



29 november: La casa de papel vergadering (14u-17u) 
 
Uw geld of ik schiet! Vandaag gaan we een bank veroveren           
volgens de spaanse serie La Casa de Papel. Benodigdheden:         
een rode overal, een Dali masker, een (fake) geweer en heel wat            
moed. Hopelijk deinzen jullie niet terug voor gevaar! Na vandaag          
is de jokaz schatrijk!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat was het alweer voor de maand november en onthoud… WINTER IS COMING! 
 
Stevige linker, 
 

   Suki        Howie         Tavi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuki Tadzi 
 


