
  



Hé daar! 

Ken je me nog? Ik ben het, Doki, de mascotte van het 

Doki Fun Festival. Dit jaar ben ik er terug voor een 

nieuwe reis naar een wereld vol fantasie. Je had me 

misschien niet meteen herkend, want ik heb me al een 

beetje aangepast. Ik kan immers niet alleen zoals een 

kameleon mijn kleuren veranderen, maar meteen ook 

mijn hele lichaam. Alleen dat ketelvormige middenstuk 

blijft altijd hetzelfde.  

Benieuwd waar we dit jaar naartoe reizen? Op zaterdag 7 mei brengt mijn 

Doki-poort in Houthalen jullie naar de Jungle, een wonderlijke wereld waar je 

de vreemdste avonturen beleeft. Een aap die slingert in de boom, een monster 

dat opdoemt uit het meer, een zebra die beste vriendjes is met de giraf: je kan 

het zo gek niet bedenken of je komt het er misschien wel tegen.  

Wil je graag meer weten? Spring dan mee in het avontuur! 

  



Tijdens de vorige edities van Doki Fun Festival, beleefden meer dan 600 jonge 

KSA’ers samen met hun leiding een leuke dag in o.a. De Snoepfabriek en New 

Goldwing. Doki Fun Festival is een speel- en doefestival dat spel, leuke 

attracties en muziek overgiet met een fantasievol themasausje, zodat elke -12-

jarige er zijn gading vindt. Op zaterdag 7 mei trekken we naar de Jungle voor 

een nieuw avontuur… 

Tijdens Doki Fun Festival word je ondergedompeld in een magische wereld. 

Het onthaal, leuke shows en bizarre personages nemen je de hele dag op 

sleeptouw doorheen je fantasie. In de jungle schuilt er achter iedere hoek een 

mogelijk nieuw avontuur. 

Voor de jongsten (2014-2015) starten we de dag met een groot massaspel 

waarin ze moeten tonen dat ze sterk en stoer genoeg zijn om naar de echte 

jungle te trekken. De oudere leden mogen bewijzen dat ze echte apen zijn of 

net heel snelle waterdieren en kunnen zich uitleven tijdens in een heus 

junglepark waar allerlei activiteiten voor hen klaar zullen staan. Na een 

reuzepicknick gaan ook voor de kleinsten de poorten van het avonturenbos 

open. Tijdens het festival kunnen zij deelnemen aan één 

van de vele (avontuurlijke) workshops. Je zult je in een 

echte jungle wanen waar het moeras en de lianen tussen 

de bomen nooit ver weg zullen zijn. Zullen we erin slagen 

om het mysterie van de Jungle te ontrafelen? Dat 

ontdekken we tijdens een heuse slotshow.  

We hebben er dus deze editie voor gekozen om heel leeftijdsgericht te werken. 

Voor de leden °2010-2011 staat er onder andere een hoogtouwenparcours op 

het programma. De leden van °2012-2013 kunnen zich onder andere uitleven 

tijdens het boomklimmen. Voor de kleinsten spelen we dan weer echt in op de 

fantasie van Doki. 



Opgelet, we puzzelen nog even met het tijdsschema, de definitieve begin- en 

einduren kunnen dus nog licht afwijken. 

Onthaal (9u00) 
Vanuit alle hoeken van de provincie stromen KSA’ers toe in Houthalen. Via de 

Dokipoort belanden ze in de Jungle, een magische wereld vol nieuwe 

ontdekkingen. Je leert er de Dokidans, maakt kennis met de vreemde inwoners 

en ontdekt er het mysterie van de jungle.  

Doki Fun 
Zullen we erin slagen om tijdens Doki Fun Festival het mysterie van de jungle 

op te lossen? Tijdens de startshow warmen we alvast onze spieren op en 

ontdekken we hoe we het mysterie kunnen ontrafelen. 

Per leeftijdsgroep trekken we dan naar een andere locatie voor een activiteit. 

Met de jongsten spelen we een groot massaspel waarin ze misschien al een 

stapje dichter kunnen komen om echte junglebewoners te worden. De 

oudsten begeven zich naar het junglepark waar ze kunnen klimmen tussen de 

bomen als echte apen, kunnen vliegen over het water en nog veel meer 

avonturen beleven. Voor elke leeftijdsgroep zal uitdaging en plezier dus zeker 

aanwezig zijn.  

Reuzepicknick 
We wandelen terug richting het open plekje in de grote jungle en verorberen 

er samen de lunchpakketten die mama of papa voor ons heeft klaargemaakt.  

Festival 
In de namiddag gaat voor de oudere leden het avontuur gewoon verder. Voor 

de jongsten breek dan het festivalgeweld los. De Jungle staat vol met attracties 

en workshops waarin de kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. Een 

laagtouwenparcours, een knutseltent en andere leuke dingen staan garant 

voor een plezante namiddag! Bovendien bots je tussen de vele attracties ook 

weer op de vreemde inwoners van de Jungle, die je helpen om het mysterie te 

ontrafelen. 



We sluiten de dag af met de slotshow. Zijn we erin geslaagd om het mysterie 

van de jungle te ontrafelen? Rond 17u00 sturen we iedereen weer richting 

huis, om op te scheppen met alle straffe verhalen die ze beleefden in de Jungle. 

Meer informatie en het concrete programma krijgen jullie na jullie 

groepsinschrijving.  

  



Voor wie? 
Doki Fun Festival is een speel- en doefestival voor alle -12-jarigen (eerste tot 

zesde leerjaar, geboren tussen 2010 en 2015) van KSA Limburg en hun leiding. 

Waar en wanneer? 
De Dokipoort naar de Jungle strijkt op zaterdag 7 mei neer in Houthalen. We 

verwachten jullie rond 9u aan de kiss-and-ride in de buurt van het Watersport 

en Adventure Park Limburg. De slotshow eindigt rond 17u00. De exacte uren 

delen we jullie binnenkort mee.  

Hoeveel kost dat? 
Om tijdig een idee te hebben van het aantal inschrijvingen, vragen we om de 

groepsinschrijving zo snel mogelijk in orde te brengen en zeker voor 15 maart. 

Deze inschrijving kost 20 euro voor je hele groep. 

De kinderen betalen voor een dag boordevol speelplezier en verrassingen 12 

euro. Omdat jullie als leiding op een dag als deze een grote 

verantwoordelijkheid voor je leden blijven dragen, betaal je als leiding voor 

Doki Fun Festival slechts 6 euro. 

Hebben de ouders van één van je leden/leiding moeite om te betalen? Neem 

dan in alle vertrouwen contact op met sarah@ksa.be en we zoeken samen 

naar een oplossing. 

Hoeveel leiding? 
Doki Fun Festival is een ledeninitiatief. Daarom kiezen we ervoor om enkel de 

leiding van de -12 op het festival toe te laten. Om alle kinderen goed te 

omringen, hanteren we wel een richtlijn van 1 leid(st)er per 5 kinderen. Alle 

leiding van de -12 kan sowieso mee, maar als er enkelen wegvallen of je 

doorheen het jaar met minder leiding staat, kan je extra leiding meenemen. 

Ben je geen leiding van de -12 maar lijkt Doki Fun Festival jou ook een niet te 

missen dag? Stuur dan snel een mailtje naar sarah@ksa.be en help ons om dit 

festival te realiseren.  



De inschrijvingen voor Doki Fun Festival verlopen online via Digit 

(http://digit.ksa.be). De groepsinschrijving bedraagt 20 euro (onafhankelijk 

van het aantal leeftijdsgroepen waarmee je komt)  

Ook de individuele inschrijving gebeurt online. Deze kost 12 euro per lid en 6 

euro voor de leiding. 

Extra praktische informatie en afspraken worden nog bezorgd aan de 

verantwoordelijke van de groep. Vul dus zeker de juiste gegevens in van jullie 

groepsverantwoordelijke in Digit. 

Hoe inschrijven? 
Inschrijven doen we via Digit. Zowel de groepsinschrijving als de individuele 

inschrijving. Surf naar https://digit.ksa.be en log je in met je lidnummer of 

gebruik de onderstaande links en zorg dat je bent ingelogd.  

Groepsinschrijving: 

Hiermee krijgen we al een zicht op de aantallen en kunnen we jullie gericht de 

juiste informatie bezorgen. Je groep inschrijven doe je voor 15 maart. 

1. Surf naar https://digit.ksa.be/activities/8262 
2. Klik rechtsboven op het kadertje ‘Inschrijven/registreren’.  
3. Controleer je gegevens en vul de vragen in.  
4. Bevestig de groepsinschrijving 

 
Individuele inschrijving: 

Hiermee weten we exact wie er zal komen. Zorg steeds dat alle leden 

ingeschreven zijn in Digit. Anders zullen ze niet in de lijst staan. Individuele 

inschrijvingen moeten gebeuren voor 15 april.   

5. Surf naar https://digit.ksa.be/activities/8263 
6. Klik rechtsboven op ‘meerdere leden tegelijk inschrijven’. 
7. Selecteer je groep en bevestig 
8. Klik de leden en leiding die je wil inschrijven aan en vul de bijhorende 

vragen in.  
9. Als je dit bij alle leden hebt gedaan moet je onderaan nog bevestigen.  

https://digit.ksa.be/activities/8262
https://digit.ksa.be/activities/8263


Heb je nog vragen bij Doki Fun Festival in het algemeen of de inschrijvingen in 

het bijzonder? Stuur even een mailtje naar sarah@ksa.be en je vraag wordt zo 

snel mogelijk beantwoord! 
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