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Voorwoord          
 
Hey liefste Joellezers! 
 
Wat is het jaar alweer verschrikkelijk snel voorbijgevlogen! Vandaag was helaas 
alweer de laatste dag van het Chirojaar. Gelukkig kunnen we terugkijken op 
een super wijs Chirojaar vol zotte zondagen met leuke activiteiten en er is nog 
meer goed nieuws! Het einde van het Chirojaar wil ook zeggen dat ons kamp er 
weer aankomt!  
 
De leiding heeft de afgelopen maand superhard gestudeerd om ervoor te 
zorgen dat we allemaal mee kunnen op kamp en we hebben er dan ook het 
volle vertrouwen in dat dat gelukt is! Nu kunnen we allemaal genieten van de 
vakantie met lekkere barbecues, gaan zwemmen in mooi weer, afspreken met 
vrienden en nog veel meer!  
 
Een kamp is natuurlijk niet volledig zonder een supercool kampthema. Dit jaar 
nemen de meisjes het vliegtuig naar het zonnige Mexico waar ze zullen 
genieten van heerlijke nacho’s en mariachibandjes met een sombrero op hun 
hoofd. De jongens trekken met paard en kar naar Midden-aarde waar ze het 
samen met hobbits, dwergen en elfen zullen opnemen tegen kwaadaardige 
orks. Wij hebben er alvast super veel zin in, hopelijk jullie ook!  
 
In deze Joel vinden jullie alle belangrijke informatie over het kamp, extra 
informatie over de kampthema’s, een laatste tekstje van jullie leiding voor we 
op kamp vertrekken en natuurlijk superleuke dist je watjes en spelletjes! 
Geniet nu maar volop van de vakantie en tot snel!  
 
Heel veel leesplezier! 
 
Groetjes van jullie Joelredactie 
Renée, Annaëlle, Samuel en Kasper  
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De Chiro-agenda        
 
Pak alvast jullie agenda’s erbij om deze belangrijke data aan te stippen. 
 

 

11 - 21 augustus: 
Kamp meisjes 

Vanaf 26 juni: 
Start kampinschrijvingen 

9 augustus: 
Valiezen binnen meisjes vanaf 13u 
 

30 juli: 
Valiezen binnen jongens vanaf 13u 

 

1 - 11 augustus: 
Kamp jongens 

9 augustus:  

4 september: 
Eerste Chirozondag 

Eerste weekend oktober: 
Mariakerkse Feesten 
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Bivak: waar, wat en hoe?          
 

Postadres  
Naam kind (Chiro OLV/SJB)  
Netepad 10 
2560 Nijlen - België  
 

Telefoonnummers  
Net zoals elk jaar zullen zowel de jongens als de meisjes via de groepsleiding te 
bereiken zijn, zodat u ons enkel in zeer dringende gevallen kan contacteren.  
 

Jongens:  
Waldo Capeau : +32 489 96 34 40  
Mathis Bijl: +32 472 79 43 05 

 

Meisjes:  
Melanie Van Wassenhove: +32 479 20 08 82 
Marie Geerts: +32 495 92 3219 
Kaat De Vylder: +32 468 13 00 92 

 

Betalingen                          
Wij vragen met aandrang het inschrijvingsgeld vóór 8 juli te betalen.  
Rekeningnummer jongens: BE17 7330 6365 0521  
Rekeningnummer meisjes: BE71 8904 3404 0069  
Met als beschrijving: Kamp voornaam + achternaam + afdeling  

Zoals elk jaar proberen we de prijs van ons bivak zo laag mogelijk te houden. 
Dit jaar betaal je voor elk kind €150.  

Inschrijvingen                      

Ook dit jaar kan je je enkel online inschrijven. De inschrijvingslink is te vinden 
op onze websites:  

Jongens: www.chirosjb.be 
Meisjes: www.chiromariakerkeolv.be  

Vertrek en terugkomst jongens        

Dit jaar vertrekken de jongens als eerst op zondag 1 augustus. Na het 
openingstoneeltje, vertrekken ze met de bus naar de kamplocatie. Zorg zeker 
dat je een lunchpakket mee hebt voor ’s middag.  
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Bivak: waar, wat en hoe?          

Woensdag 11 augustus keren de jongens terug met de bus. Over de uren van 
vertrek en aankomst zal er nog gecommuniceerd worden via mail.  
 

Vertrek en terugkomst meisjes       
Op woensdag 11 augustus vertrekken de meisjes. Na het openingstoneeltje, 
vertrekken ze met de bus naar de kamplocatie. Zorg zeker dat je een 
lunchpakket mee hebt voor ’s middag. Zaterdag 21 augustus keren de meisjes 
terug met de bus. Over de uren van vertrek en aankomst zal er nog 
gecommuniceerd worden via mail.  
 
Bij het vertrek geef je een enveloppe af aan de leiding van je kind met daarin: 

• Kids-ID van je kind 

• 2 gele klevertjes 

• Zakgeld zie later 

• Eventueel een busabonnement  

Wat nemen we mee? 
 

Speelkledij 

• Chiro-uniform  

• T-shirts  

• Shorts  

• Lange broeken  

• Warme truien  

• Voldoende ondergoed 
en kousen  

• Regenjas  

• Speel- en 
stapschoenen (evt. 
watersandalen en 
regenlaarzen) 

• Zwemgerief 

Toiletgerief 

• Zeep/ douchegel en 
shampoo  

• Tandenborstel en 
tandpasta  

• Haarborstel  

• Voldoende 
handdoeken en 
washandjes  

• Linnenzak  

• Was- en 
veiligheidsspelden  

• Zakdoekjes  

• Muggenspray  

Extra 

• Slaapkledij 

• Drinkbus 

• Zaklamp  

• Stripboeken  

• Schrijfgerief, 
briefpapier en 
enveloppen (evt. al 
geadresseerd!)  

• Zonnecrème en een 
petje  

• Rugzakje 

 

 

Binnenslapers (pinkels en speelclubs) 

• Veldbed 

• Slaapzak/laken  

• Hoofdkussen 

• Pantoffels voor binnen 

Buitenslapers (rakwi’s, tito’s, keti’s en 
aspi’s)  

• Veldbed 

• Slaapzak/ laken  

• Extra dekentje  

• Hoofdkussen  

• Trekrugzak en matje (vanaf Tito’s) 
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Bivak: waar, wat en hoe?          
 

Binnenbrengen veldbedden en valiezen  
Jongens : Vrijdag 30 juli in de sporthal vanaf 13u 
Meisjes : Maandag 9 augustus in de sporthal  

Gelieve alles goed te naamtekenen, zodat ieder kind zijn of haar spullen 
gemakkelijk terugvindt! Enkel en alleen op die manier voorkomen wij een berg 
verloren voorwerpen die nooit meer de eigenaar terugvinden (en omgekeerd). 
De ervaring leert ons dat vele ouders denken dat hun kind zijn of haar 
persoonlijke spullen herkent. Helaas, is dit niet het geval. Dus naamtekenen 
maar! 

Afhalen veldbedden en valiezen     
De valiezen en veldbedden kunnen jullie afhalen van zodra jullie kind, 
waarschijnlijk moe maar tevreden, terug is in Mariakerke.  

Keukenhanddoeken                            

Aangezien de meisjes vorig jaar 2 keukenhanddoeken van de leden hebben 
gekregen, hoeven jullie dit jaar geen handdoeken meer mee te nemen. De 
jongens deden dit vorig jaar niet en verwachten dat ieder lid 2 
keukenhanddoeken meebrengt. Deze worden gedurende het kamp gebruikt als 
gemeenschappelijk goed. Gelieve deze duidelijk te naamtekenen, zodat ze op 
het einde van het kamp terug kunnen naar hun eigenaar.  

Snoepgoed                                 

We vragen om geen overdreven hoeveelheden snoep en frisdrank mee te 
geven. De leiding en de kookploeg zorgt immers regelmatig voor een drankje 
en wat lekkers.  

Zakgeld                 

Wij vragen om uw kind wat zakgeld mee te geven. Dit moet volstaan om de 
nodige postkaarten en postzegels en de eventuele uitstap naar een zwembad 
of speeltuin te betalen. €15 is voor de jongste afdelingen ruimschoots 
voldoende. Met het oog op de tweedaagse en een extra uitstap mag het voor 
de oudere afdelingen iets meer zijn. Omdat dit voor elke afdeling anders kan 
zijn, zal de leiding van de oudere afdelingen (vanaf Toppers/Tippers) nog een 
aparte mail sturen naar de ouders, met een concreet bedrag in vermeld.  
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Bivak: waar, wat en hoe?          

Bezoek                        

Er wordt geen bezoek toegelaten op de kampplaats. De ervaring leert ons dat 
deze maatregel heel wat moeilijkheden uit de weg ruimt. Wij vragen dan ook 
met aandrang aan alle ouders en vrienden geen poging te ondernemen om 
toch op bezoek te komen. Indien iedereen zich aan deze afspraak houdt, volgen 
er zeker geen problemen.  

Uniform                          

Voor het bivak willen we aan de leden vanaf de Rakkers/Kwiks vragen in 
perfect uniform te vertrekken. We vragen dat de leden van de jongere 
afdelingen zeker een rode T-shirt meebrengen. Dit kan handig zijn om de leden 
gemakkelijk te herkennen van op een afstand op bijvoorbeeld een speeltuin.  

Milieu                        

Omdat we in de Chiro ons steentje voor een beter leefmilieu bijdragen, willen 
we vragen geen overtollig blik of zilverpapier mee te nemen. We zien liever een 
drinkbus en brooddoos.  

Belangrijk                  

Gelieve uw kinderen voor het kamp te controleren op luizen of neten. Dit om 
problemen op het kamp te vermijden. Indien uw kind toch luizen of neten 
heeft, gelieve dan voor eigen producten te zorgen. Dank hiervoor.  

Post                            

We zouden het zeer leuk vinden als alle kinderen zeker 1 briefje zouden krijgen 
op kamp. Iedereen vindt het wel eens leuk om iets van het thuisfront te horen. 
Ook een postpakket kan wel eens tof zijn, maar probeer hierin niet te 
overdrijven. 5 postpakketten voor 1 kind terwijl een ander kind er geen krijgt is 
niet de bedoeling. Onze leden krijgen ook de mogelijkheid om op kamp bij de 
leiding bivakkaarten en postzegels te kopen, om deze naar het thuisfront te 
versturen.  
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Infopagina          
 
Oproep  
Voor ons kamp deze zomer zijn wij nog steeds opzoek naar frigo’s. Heeft u zelf 
een frigo staan die u niet langer gebruikt of kan u via via aan een frigo geraken? 
Gelieve ons dan te contacteren via hoofdleidingsjb@gmail.com of 
groepsleidingolv@hotmail.com. Het zou ons enorm helpen!  

 
Kledij en uniform 
Voor de jongens is het uniform verplicht vanaf de Rakkers en bestaat uit:  

• een korte beige broek (vanaf de Kerels is een lange broek toegestaan)  
• een blauw Chirohemd/trui  
• een rode (Chiro) T-shirt  

 
Voor de meisjes is het uniform verplicht vanaf de Kwiks en bestaat uit:  

• een Chirorok, broekrok of korte broek  
• een blauw Chirohemd/trui  
• een rode (Chiro) T-shirt   

 
Aan de ouders van de leden voor wie het uniform niet verplicht is, vragen wij 
uw zoon of dochter toch gelijkaardige kledij (beige broek, rode T-shirt) te laten 
aan trekken. Op die manier is het gemakkelijker voor de leiding om uw zoon of 
dochter op afstand te herkennen.  
Gelieve uw kinderen altijd kleren aan te doen die tegen een stootje kunnen en 
vuil mogen worden. Hou rekening met jassen en schoenen. Ook naamtekenen 
is handig om te weten van wie de verloren spullen zijn.  

 
Als je een nieuw uniform nodig hebt, kan je terecht in De Banier.  
Je kan ook gebruik maken van het tweedehandssysteem. Ben je opzoek naar 
een tweedehandsuniform of heb je thuis een uniform liggen dat niet meer 
gedragen wordt en nog in een degelijke staat is. Neem dan gerust contact op 
met leider Wolf (0473/66 91 06).  
 
  

mailto:hoofdleidingsjb@gmail.com
mailto:groepsleidingolv@hotmail.com
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Trooper           
 
Trooper was vorig jaar een groot succes! Dit jaar kunnen we zeker en vast de 
centjes ook gebruiken die jullie voor ons via Trooper verzamelen. Zoals de 
meeste waarschijnlijk wel al weten, blijft Trooper nooit stilstaan. Vergeet ons 
dus niet en let op als je een Trooper-site ziet ;)   
Voor wie Trooper nog wat nieuw is, leggen we het graag nog eens uit hoe het 
in elkaar zit.  
 

Wat moet je er eigenlijk voor doen? Wel het is heel gemakkelijk! Je moet er 
niet veel voor doen én het is helemaal gratis! 
 

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?  
Wel, dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro’s.  
 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosjb 
https://trooper.be/chiromariakerkeolv 
 

Maar voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het natuurlijk belangrijk om te 
weten hoe Trooper nu precies in elkaar zit. 
 

1. Elke vereniging heeft dus een unieke Trooperpagina (zie hierboven) 
2. Op deze unieke pagina staan links naar webshops 
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de 

webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen. 
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, 

zonder €1 extra uit te geven. 
5. Van elke aankoop die jij dan doet, gaat er een percentje naar jouw 

vereniging. Iedereen blij!       
 

Vergeet zeker niet je Trooperbotje te activeren. Deze helpt je eraan herinneren 
dat je de Chiro kan steunen wanneer je op een Trooperwebsite surft! 
 
  
 
 
 

  

http://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosjb
https://trooper.be/chiromariakerkeolv
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Kampthema jongens 
 
Ein-de-lijk. We hebben er alweer een jaar op moeten wachten, 
maar nu staat het te gebeuren. De leiding zal er de komende 
weken weer bloed, zweet en tranen insteken, maar dit alles doen 
ze met heel veel plezier. Decors knutselen, een kamplied schrijven, 
de kamptoneeltjes ineensteken en dan hebben we het nog niet 
gehad over de zalige en zotte activiteiten die ze zullen voorbereiden. Weken 
voorbereiding met als eindresultaat een waanzinnige 10-daagse. We hebben 
het natuurlijk over het Chirokamp: bivak! 
 
Ook dit jaar gaan we niet alleen op kamp. We worden in augustus vergezeld 
door de meest uiteenlopende figuren. Van een hobbit tot een elf, van een ork 
tot een tovenaar. Ja hoor, het thema is inderdaad “The Lord of the Rings”. 
 
Even een kleine heropfrissing: 
De hobbit Frodo Balings krijgt van zijn oom Bilbo Balings een gouden Ring. Dit 
blijkt een magische ring te zijn die grote macht in zich draagt. De Ring is 
gesmeed door Sauron, de vertegenwoordiger van al het kwade in Midden-
aarde. Sauron kan alleen verslagen worden als de Ring vernietigd wordt. Dit 
laatste kan enkel gebeuren in het vuur van de Doemberg, waar de Ring ook 
door Sauron gesmeed werd. 
 
Wie wie nu precies is, zullen jullie wel ondervinden tijdens de waanzinnige 
toneeltjes van de leiding. Trek alvast je zwaard uit, bereid je voor op een helse 
tocht en strijd voor de ring!   
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Dag Pinkels 
 
Het Chirojaar zit er op en dit is voorbijgevlogen. Dit wil ook alleen maar zeggen 
dat we kunnen aftellen naar de leukste periode van het jaar: CHIROKAMP!!!!!  
 
Even samenvatten wat dit eigenlijk is: 10 dagen vol plezier, spannende 
activiteiten, avontuurlijke dagtochten, waterspelletjes, opblijven tot het echt 
echt donker wordt, superlekker eten en véél meer leuks.  
 
Als je nog aan het twijfel bent om mee te gaan, vraag eens aan medepinkels 
hoe leuk het was op weekend. Het kamp is gewoon 10 keer zo leuk.  
 
Dit kamp strijden we om Midden-aarde en volgen we de tocht van Frodo en 
zijn kompanen. We zullen onze kwaliteiten als elf, dwerg, hobbit en mensen op 
de proef stellen om de orks te verslaan. 
 
Hieronder een foto van leider Kentaro als ork:   
 

 
 
Vele groetjes van jullie favoriete leiders: Paco, Valère, Wolf, Kentaro en Waldo 
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Liefste speelclubs 

 
Het is eindelijk grote vakantie en dat wil maar één ding zeggen: het 
fantastische Chirokamp komt er weer aan! Na een superleuk jaar vol zotte 
activiteiten kan dat alleen maar een topkamp worden. 10 dagen vol spelletjes 
en je superhard amuseren met je beste vrienden en superleuke leiding 
natuurlijk! ☺ 
 
Dit jaar gaan we op kamp naar het verre Nijlen waar we zullen worden 
opgewacht door dwergen, elfen en hobbits. Samen met hen zullen we 10 
dagen lang de gekste avonturen beleven: verre tochten, gezellige 
kampvuurtjes, vechten tegen de slechte orks en nog veel meer!  
 
Bereid jullie maar al goed voor op het zotte kamp, want we zullen er alles aan 
doen om van dit kamp het beste kamp te maken dat jullie ooit al hebben 
gehad! 
 
Wij hebben er alvast super veel zin in, hopelijk jullie ook! ☺ 
Tot snel! 
 
Groetjes 
Tim, Wout, Alexander, Josse en Kasper 
 
 
 
 

 
.  
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Gegroet stoerste rakkers 
 
De grote vakantie staat weer voor de deur en dat wil natuurlijk maar één ding 
zeggen: het hoogtepunt van het Chirojaar komt eraan!! Dé kers op de taart na 
een fantastisch jaar gevuld met wijze en gedurfde spelen, al zeggen we het zelf, 
is uiteraard het BIVAK!! JOEPIEEEEE!  
Tien dagen lang: dag in, dag uit ravotten met je beste vriendjes, de buikjes 
vullen met het overheerlijke eten van de kookploeg, de gekste spelen, zonder 
mama en papa weggaan, langer opblijven dan normaal, en zo kunnen we wel 
nog even doorgaan. 
 
Gandalf heeft dit jaar weer een fantastisch thema uit zijn hoed getoverd. Jullie 
hadden het waarschijnlijk nog niet gelezen in de joel omdat jullie direct naar 
het rakkerartikel zijn gebladerd, maar het thema is “the Lord of the Rings”.  
 
In afwachting van een onvergetelijke tiendaagse kunnen jullie alvast deze 
hoofdpersonages wat kleur geven en er een zot verhaal bij verzinnen. Wie weet 
krijgt de beste wel een prijs op kamp. Spannend… 
 
Tot over 36 dagen!! Als we nu al zouden kunnen vertrekken, zouden wij al lang 
op de kampplaats vertoeven, zooooo veel zin hebben we erin! 
 
Groetjes  
Emiel, Samuel, Winston en Pieter  
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Liefste toppertjes 
 

Pfff het jaar is weer zo snel als iets voorbij gevlogen!! MAAR niet getreurd, het 
kamp staat voor de deur! Weer op kamp gaan samen met je vriendjes, jullie 
favoriete leiders en NATUURLIJK uw ma is uw pa. Jaja ‘uw ma is uw pa’ is ook 
van de partij en oh ja hij heeft er zin in. Na al die dagen te logeren bij leider 
Matthieu, heeft hij ook zin om samen met jullie op avontuur te gaan. 
 

Bijna vergeten! Het kampthema is ‘The Lord of the Rings’! OVERDREVEN! 
Weeral een mega zot en wijs kampthema. Ik denk dat iedereen dit kampthema 
wel kent? Zo niet, hier een kleine samenvatting van het verhaal. 
Het hoofdpersonage van The Lord of the Rings is Flucky Balings. Hij krijgt de 
Ring in handen. Deze Ring beslist over goed en kwaad en kan enkel vernietigd 
worden in het vuur waarin deze gesmeed is. Deze ligt in het land Nijlen te 
Antwerpen. Ook moet Flucky zorgen dat hij niet gevonden wordt door de 
Ringgeesten of door Alexander De Slechte zelf. Ook wil de Ring zelf naar 
Alexander terugkeren. Op zijn reis daarheen wordt Flucky vergezeld door zijn 
tuinman en beste vriend Cézar. Later voegen zich ook andere reisgenoten bij 
hen aan: de slimme en machtige tovenaar Matthieu, ridder Senne, de elf Warre 
en de schattige, kleine dwergjes: Leon, Louis, Kobe en Seppe. 
 

Cesar de Gollem begeleidt Flucky en Cézar een tijdlang wanneer die de rest van 
het gezelschap zijn kwijtgeraakt, maar verraadt hen om zelf de Ring weer in 
handen te krijgen. Uiteindelijk lukt het Flucky en Cézar om de Ring te 
vernietigen in de Doemberg. De macht van Alexander is hiermee definitief 
gebroken. Flucky en Cézar vinden hun reisgenoten terug. 
 

Wat een zot verhaal! Het beste aan dit verhaal is dat het vol zit met lelijke 
ogres dus jullie moeten jullie niet meer verkleden (ook leider Seppe dus niet).  
 

Wij kijken er alvast mega hard naar uit!!  
 

Tot DAN (humor van Matthieu) 
Jullie lieftallige leiding: Matthieu, Dan, Arne, Seppe en uw ma is uw pa 
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Schedolssss 

 
Jammer genoeg zit het grootste deel van het Chirojaar er al op. Niet getreurd 
er komen nog heel wat zaken aan.  
 
Door het drukke programma van beide leiders is het nog niet tot een midweek 
gekomen. Wij beloven jullie dat dit zeker nog zal gebeuren!  
 
Nu gaan we ons eerst focussen op een waanzinnig kamp! Het thema ligt jullie 
beter dan elke andere afdeling, waarom? Er zijn heel veel gelijkenissen tussen 
de kerels en de personages uit The Lord of the Rings.  
 
In onderstaande doolhof kunnen jullie deze gelijkenissen zelf ondervinden. We 
hopen oprecht dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn om er samen een mega 
wijs kamp van te maken! 
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Beste Aspi’s,  
 

Het is weer zover. Het enige dat dit jaar nog ontbreekt is het kamp...  
 

Nu moeten we waarschijnlijk iets zeggen over hoe leuk dat het dit jaar was met 
jullie en over alle leuke spelletjes die we gespeeld hebben.  
Blablablabla!!! SAAAAAAI  
 

Hoe dan ook hebben we er enorm veel zin in om er een zalig kamp van te 
maken. Voor de meeste van jullie is dit jullie eerste kamp als Aspi en dat maakt 
bij ons de druk nog groter om het ZOTTER dan ooit te maken.  
 

Kamp is eigenlijk toch iets moois eh...  
Het begint met een ZALIGE ochtendformatie, HEERLIJK vroeg.  
Gevolgd door misschien wel een refter ’s middags. Of als je braaf bent, wordt 
het de toiletten kuisen!!  
Overdag kunnen jullie vervolgens de Pinkels, Speelclubs, Rakkers en Toppers 
begeleiden op een MEGA AVONTUURLIJKE dagtocht in leefgroepen!  
En als jullie geluk hebben volgt er ’s avonds misschien wel een zangstonde...  
 

WIJ KIJKEN ER SUPER HARD NAAR UIT!!!!!! Jullie ook?????  
 

Aangezien jullie examens gedaan zijn, willen we toch enkele weetjes voor jullie 
opsommen waar jullie wel iets mee zijn in het leven:  

1. Hamburgerkraam “Bij Lucske” serveert de beste hamburgers (de 
cheeseburger met andalouse en ajuin is een echte aanrader).  

2. De totale lengte van je bloedvaten is 100.000 km (de omtrek van de 
aarde is 40.000 km).  

3. Dat er bij Aspi-Leiding een doos zakdoeken voor jullie zal klaarstaan.  
4. De openingstoneeltjes gaan iets zijn om nooit meer te vergeten.  
5. Dat er een uitgang is aan de tent dus je moet niet onder het zeil rollen.  
6. Een kampeerstoel is een must op kamp.  
7. Dat er moet nagedacht worden over het kampvuur zodanig dat het in 

minder dan 45 minuten aan gaat.  
8. …  

 
We kunnen nog meer weetjes aan jullie zeggen maar dan weten jullie meer dan 
bepaalde leiding en dat willen we hen niet aandoen  
Xxx Jullie leiders   
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Kampthema meisjes 
 
Ola chicas!  
 
Dit jaar trekken we op kamp richting warmere oorden.  
Zijn jullie klaar om 10 dagen met ons in het mooie Mexico te verblijven?  
Het land van de guacamole, sombreros, cactussen en niet te vergeten, Dìa de 
Muertos!  
 
Op 11 augustus vertrekken wij naar onze prachtige bestemming om daar te 
genieten van de Mexicaanse zon, muziek en van alle avonturen die ons daar 
samen te wachten staan.  
 
Espero que todos vengan. Ya estamos deseando que llegue. ¡Hasta entonces !  
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Liefste Pinkels,  
 
Na een fantastisch Chirojaar vol leuke spelletjes is het Chirokamp daar. Een 
groot avontuur vol plezier, waterspelletjes, dagtocht, sportdag, opblijven tot 
het donker wordt en nog veel meer leuke activiteiten.  
 
Wij kijken er alvast naar uit! Jullie ook?  
 
Samen gaan we naar Mexico en tien dagen vol avontuur beleven.  
 
Kleuren jullie deze kleurplaat in met typische Mexicaanse dingen, zo worden 
jullie een echte Mexicaan.  
 
Tot op kamp!  
Veel zomerse groetjes  
Sien, Koré, Rosalie en Noor  
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Liefste, allerliefste speelclubssssss, 
 

Hopelijk alles kids met jullie!!  
Met pijn in het hart moeten we jullie zeggen dat dit de laatste joel van het jaar 
is en dus ook de laatste chirozondag   
Maar niet getreurd want binnenkort is het zover! WIJ GAAN SAMEN OP 
CHIROKAMP, de leukste 10 dagen van heel de zomervakantie!!!  ☺ 
 

Wat kan je zeker verwachten op kamp: 
- Een groooooot vuilspel 
- Lekkere BBQ  
- Nog veel moppen rondjes (dus bereid jezelf maar al een beetje voor)  
- Een groot kampvuur 
- … 

Om jullie nog wat meer zin te doen krijgen hebben we hier nog een paar 
herinneringen van dit ooo zoooo mooie jaar! 
 
Het bezoek bij de baby giraf en het 
springkasteel:  

 

 De kikkervissenvangst: 
 

Het prachtige toneel:                 

 

Het perfecte leger:  

 
 

Ps: Wij hebben suuuuupeeeer veel zin in kamp!!!!!  
Dikke zoenen en knuffels jullie leidsters Aster, Suzanne en Annaëlle 
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¡Hola, chicas! 
 
Tenemos muchas ganas de ir al Chirokamp. ¿Tú también? 
 
We hebben samen al een geweldig Chirojaar achter de rug. Zo gingen 
we op weekend naar Landegem, schreeuwden we onze longen uit ons 
lijf op de Florida en eindigden we de zonnige Chirodagen met een extreem 
watergevecht met de jongens.  
 
Wij kunnen niet langer wachten en willen nu al op kamp vertrekken. We zijn 
zelfs al begonnen met onze valiezen te maken. 
 
Een aantal dingen kunnen we echt niet missen... Jade kan niet zonder haar 
wekelijkse sushi, Melanie kan niet zonder haar bergschoenen, Lien kan niet 
zonder Woody en Jits kan niet zonder haar Birkenstocks. 
 
Willen jullie deze dingen naar ons brengen? Dan zijn wij alvast helemaal klaar 
om op Chirokamp te vertrekken! 
 
 
¡Hasta pronto! 
Saludos, Jits, Jade, Lien & 
Melanie 
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Ola lieve tippertjes 

 
Het einde van het Chirojaar zit er weer op: ween, ween, ween. 
Maar wees niet getreurd want het geweldige Chirokamp moet er nog 
aankomen.  
 
Wij zijn volop ons best aan het doen om allemaal 10 dagen mee te kunnen: 
weer ween, ween, ween examens.  
Voor jullie is het schooljaar ook gedaan. Hopelijk hebben jullie allemaal goede 
punten.  
 
Nu jullie toch al vakantie hebben, kunnen jullie wel nog iets doen voor ons, 
maar ook voor jullie zelf:  

- Ten eerste vergeet de vele opdrachten niet: kijk terug naar de eerste joel 

daar staan ze allemaal in.  

- Ten tweede: maak een aftelkalender naar Chirokamp: 11 augustus 

vertrekken we, niet vergeten! 

- Ten derde: zorg dat jullie alles meehebben in jullie valies en ook dat 

overal jullie naam op staat!!!! 

 
Voor de rest, geniet nog van jullie vakantie! We zien jullie terug wanneer jullie 
de valiezen komen afgeven.  
 
Dikke kus  
Jullie Mexico-leiding  
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Ola chicaaaaassssss  
 
Om helemaal in de hotte Mexicaanse sfeer te komen, maken we met 
zen allen onze TORTILLACHIPSSSS!  
Lekker smullen en helemaal niet moeilijk, oléééé!  

 
BENODIGDHEDEN: 
           4 wraps          
           1 tl oliefolie 

  zout en peper 
 

AAN DE SLAG: 
Verwarmo de oveno voor op 200 graden. Snijd de wrapos in 8 
stukkos (eerst doormidden, dan weer doormidden en nog een keer 
alle stukken doormidden) 
 
Doe alle stukkos wrapos in een komos en voeg olie toe. Hussel het 
even door elkaaros en leg de stukkos wrapos op een bakplaat naast 
elkaaros. 
 
Breng op smaak met snuifje zoutos en pepero! Bak de tortillachips 
ongeveer 10 minutos in de oveno zodat ze krokanté zijn. 
 
Sabroso !!! 
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Lieve lieve Aspi’s van ons!  
 
Ja, ja! Het kampthema is bekend en wij zijn al helemaal hyped om te 
vertrekkeeeeeennnn!!! Daarom hebben we speciaal voor jullie een lied 
geschreven rond ons kampthema dat jullie allemaal tegen kamp vanbuiten 
moeten kennen!  
 

Enjoy!  
 

Ik ben naar Mexico gekomen Het land 
van liefde en van zon Met de Aspi’s 
van mijn dromen  
Dat net als in dromen een sprookje 
begon  
 

We bouwen daar een groot fiësta!  
En laten ons helemaal gaan We 
dansen samen vaak de kampdans  
En ja bij die kampdans  
Blijven de Aspi’s staan  
 

Gitaarmuziek  
Klinkt ’s avonds aan het kampvuur  
Gitaarmuziek  
Maar niet langer dan elf uur  
 

Helaas kunnen w’er niet wonen  
Want na dag elf gaan we naar huis  
Maar het blijft ons steeds bekoren,  
Want we hebben ons hart verloren in 
het mooie Mexico  
 

Mexico  
Mexiiiiiiiiiiiicoooooooo 
 

Ooh land van al mijn dromen Met veel 
energie  
Gaan we alle drie met jullie weg  
 

Mexico  
Mexiiiiiiiiiiiicoooooooo  
 

Genieten van elkaar  
Het is ons alles waar  
Een paradijs zo waard  
Zo samen zijn 

 Heel veel gegil  
Klonk door het bos tijdens de nacht  
Maar ook gelach  
Want we maken plezier door heel de dag  
 
We zouden er graag blijven wonen  
Want zorgen bestaan hier lekker niet 
Maar na elf heel drukke dagen,  
Hoor je ons toch niet klagen met ons 
eigen bedje thuis  
 
Mexico  
Mexiiiiiiiiiiiicoooooooo  
 
Ooh land van al mijn dromen  
Met veel energie  
Gaan we alle drie met jullie weg  
 
Mexico  
Mexiiiiiiiiiiiicoooooooo  
 
We blijven er graag wonen  
Maar na elf drukke dagen,  
Hoor je ons toch niet klagen met ons 
bedje thuis  
 
Mexico mexicoooo Mexico 
mexicooooooooooooooooooooo  
Olé!  
 
 
Dikke kussen en knuffels van ons drietjes! 
XOXO Kaat, Margot en Marie 
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Look a like 

Mariakerke leeft!        

  
 

DIST JE WAT… 
 

• Waldo nog steeds zijn schoenen zoekt 

• Mariakerke in de Vlaamse Ardennen ligt 

• Kinderfeestje epic was 

• Le piranha ook 

• Geduld beloond wordt 

• De gini in de Tuana goed is 

• Frinsdranken en blognaise er de topgerechten 

zijn 

• Ook in de Chiro totems zijn 

• De leiding er alles aan doet om mee op kamp 

te kunnen  

• Rambodag de max was 

• De deathride bijna letterlijk werd genomen 

• Gamen naar een hoger niveau wordt getild 

• De driedaagse teambuilding in juli epic wordt 

• Mathis vaker iets mag plannen 

• De leiding shall pass voor de examens 

 

Leider Waldo 

Klokkenluider Notre Dame  

Gele trol Leider Winston 
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DIST JE WAT…  
 

• sommige sleutels plots niet meer in het 
slot passen. 

• dieven toch geen dieven zijn. 

• tiptienontbijt ongelofelijk heeft 
gesmaakt.  

• de leiding enorm uitkijkt naar Chirokamp. 

• de leiding zonder bbq toch kon bbq’en. 

• de koelkast kon bloeden. 

• Pater Damiaan heel hard op leidster Jade 
lijkt.  

• Wazzzapi dit jaar weer een groots succes 
was. 
 

Look a like 

Mariakerke leeft!        
  

  

Toad 

Leider Waldo 
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Teenpage          
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Gegevens leiders       
 

Naam Telefoonnummer E-mailadres 
 

Pinkels 
Waldo Capeau +32 489 96 34 60  waldocapeau@gmail.com  

Valére Van Hoorde +32 471 02 25 69  valere.vanhoorde@hotmail.com  
Paco Capeau +32 488 16 94 21 paco.capeau@gmail.com 

Wolf Oosterlinck +32 473 66 91 06 wolf.oosterlinck@gmail.com 
Kentaro Coppens +32 468 10 65 02 kentaro.coppens.001@gmail.com 

 

Speelclubs 

Wout Vander Beke +32 472 29 72 57  wout.vanderbeke1@gmail.com  
Alexander Derumeaux +32 491 52 08 12 alexander.drmx@gmail.com 

Josse Gobeyn +32 492 20 03 81 josse.gobeyn@gmail.com 
Kasper Kindekens +32 468 28 15 38 kasperkindekens@gmail.com 

Tim Peeters +32 479 27 78 89 timpeeters638@gmail.com 
 

Rakkers 
Emiel Van Vlaenderen +32 475 80 56 08  emielvvlaenderen@gmail.com  

Samuel Van Wambeke +32 474 09 56 02 samuel.vanw@gmail.com  
Winston Byl +32 468 16 44 36 bylwinston@hotmail.com 

Pieter Vyncke +32 470 60 80 38 pietervyncke2003@gmail.com 
 

Toppers  
Matthieu Derumeaux +32 496 81 71 69 matthieu.derumeaux@gmail.com 

Dan Tavernier +32 471 50 57 85 dan@tavernier.be 
Seppe Ranschaert +32 468 27 88 82 sepperanschaert@gmail.com 

Arne De Maegd +32 468 25 24 36 arne.de.maegd@gmail.com 
 

Kerels 

Mathis Bijl +32 472 79 43 05  mathis.bijl@gmail.com  

Kyell De Maegd +32 484 74 80 30  kyell.demaegd1@gmail.com  
 

Aspi’s 

Casper Verdegem +32 471 39 04 89  casperverdegem@gmail.com 
Lars Van de Meirssche +32 483 47 97 19  lars.van.de.meirssche@live.be  

 

Groepsleiding 

Waldo Capeau +32 489 96 34 60  waldocapeau@gmail.com  
Mathis Bijl +32 472 79 43 05  mathis.bijl@gmail.com  

 

mailto:Josse.gobeyn@gmail.com
mailto:Timpeeters638@gmail.com
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Gegevens leidsters       
 

Naam Telefoonnummer E-mailadres 
 

Pinkels 
Rosalie Fiers +32 471 22 04 59 rosalie.fiers@hotmail.com 

Sien Gobeyn +32 488 89 67 77 sien.gobeyn@gmail.com 
Koré Dutry +32 496 21 62 20  koredutry@gmail.com  

Noor De Bruyne +32 468 05 35 93 debruynenoor@gmail.com 
 

Speelclubs 

Annaëlle Vanhoorde +32 472 76 75 43 vanhoorde.annaelle@gmail.com 

Suzanne Vanhoorde +32 471 31 14 39  vanhoorde.s@gmail.com 
Aster Tavernier +32 471 50 57 86  aster@tavernier.be 

 

Kwiks 

Jits Schoonacker +32 498 56 78 08  schoonackerjits@gmail.com 
Melanie Van 
Wassenhove 

+32 479 20 08 82  vanwassenhovemelanie@gmail.com 

Jade Leen +32 468 25 08 00  jade.leen01@gmail.com 

Lien De Maegd +32 470 90 20 91  lien.de.maegd@telenet.be 
 

Tippers 

Lima Carlier +32 499 76 90 70 ima.carlier@gmail.com 

Eva Roelandt +32 470 50 60 50 evaroelandt2@gmail.com 
Eline Beke +32 496 82 51 40  elinebeke@hotmail.com 

 

Tiptiens 

Margo Tuerlinckx +32 498 67 02 60  margo.tuerlinckx@gmail.com 

Camille Peeters +32 468 14 63 90  camille.ppts@gmail.com 

Renée Ghyoot +32 496 40 05 02 ghyootrenee@gmail.com 
 

Aspi’s 

Marie Geerts +32 495 92 32 19  marie.geerts23@gmail.com 
Kaat De Vylder +32 468 13 00 92  kaat.de.vylder@telenet.be 

Margot Van Opstal +32 473 26 70 33  margot.vanopstal.04@gmail.com 
 

Groepsleiding 
Melanie Van 
Wassenhove 

+32 479 20 08 82  vanwassenhovemelanie@gmail.com 

Marie Geerts +32 495 92 32 19  marie.geerts23@gmail.com 

Kaat De Vylder +32 468 13 00 92  kaat.de.vylder@telenet.be 
 

mailto:koredutry@gmail.com
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Spelletjespagina        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sam is ziek en ziet 
wat bleek. Geef hem 
terug een kleurtje! 

 

De sombrero is 
Miguel kwijt… 
Help jij even met 
de zoektocht? 

 


