
 

FLINTSTONES WEEKEND 
 

   Beste jokaz, 
 
Miljoenen jaren geleden werd onze aardbol bewoond door gigantische en ongelooflijke wezens. Wat             
later waren het de neanderthalers en de homo sapiens die de wereld rondzwierven. Zo’n 500.000               
jaar geleden ontdekte de mens de kunst van het vuur maken. Jullie kunnen het misschien al raden,                 
maar dit weekend maken we een sprong terug in de tijd! We gaan namelijk terug naar de steentijd                  
waarin we net zoals de familie Flintstones als holbewoners gaan samenleven met mammoeten,             
dinosauriërs en dodo’s!  
 
Ons Flintstonesweekend zal doorgaan van 30 oktober tot 1 november. Jullie kunnen vrijdag onze              
grot betreden om 20u te Hertsdeinstraat 25 Antwerpen (Chiro Lore). We gaan miljoenen jaren terug               
in de tijd, en wij verwachten dan ook een gepaste outfit (lees: dierenvel) en een heleboel goesting.                 
Zondagmiddag nemen we onze teletijdmachine terug naar het jaar 2020 en kan iedereen om 11u00               
weer veilig huiswaarts keren. 
 
Financieel: Iedereen die mee wilt op ons prehistorisch weekend moet ten laatste tegen zondag 25               
oktober 30 euro storten op BE37 7350 4459 4928 met als mededeling: ‘naam lid’ + Jokaz Weekend. 
 

Hieronder volgt een lijstje wat je zeker niet mag         
vergeten in je knapzak: 

En hetgeen wat zeker in het jaar 2020 mag         
blijven en dus niet welkom is op ons weekend: 

- scoutsuniform 
- matje of veldbed 
- slaapzak 
- kussen 
- regenjas 
- dikke truien 
- pyjama 
- tandenborstel + tandpasta 
- eventueel de nodige medicatie 
- voldoende sokken en ondergoed 
- stevige (stap)schoenen  
- verkleedkleren 
- … 

- geld 
- snoep 
- gsm, Ipod of andere elektronica 
- slecht humeur 

 

In’t kort: vrijdag 30 oktober worden jullie om 20u verkleed verwacht bij Chiro Lore: Hertsdeinstraat 25                
Antwerpen en zondag 1 november mogen jullie terug opgehaald worden om 11u00. 
 
Trek je mooiste dierenvel aan, kies je favoriete jaag materiaal en zoek alvast een goede grot uit. Wij                  
hebben er alvast ENORM veel zin in!  
 
Stevige linker, 
 
Tuki Tadzi Howie Suki Tavi 

 


