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Voorwoord
Dag beste Joel-lezers,
Voor de een is het de eerste keer, voor de ander de laatste. De een kijkt er al
weken lang naar uit, de ander zal met een klein hartje vertrekken. De een zal
moe terugkeren, de ander zou nog 10 dagen langer kunnen blijven. Één ding is
zeker: iedereen zal er volop van genieten. Genieten van het bivak!
We kunnen het zelf ook nog niet geloven, maar het Chirojaar zit er bijna op.
Gelukkig wil dat enkel zeggen dat we ons rot geamuseerd hebben. De leiding
trekt er tijdens de vakantie even tussenuit, zodat ze volledig opgeladen zijn om
in september het jaar in glans te kunnen afsluiten. En omdat jullie elkaar niet te
veel hoeven te missen is er nog het fantastische Chirokamp!
10 dagen op pad met vrienden en vriendinnen en tofste leiding van de wereld.
Wakker worden met de nieuwe kampdans of het zalige kamplied en dan een
fantastische dag beleven. Dagtochten, sportdagen, avondactiviteiten,
fantasiespelletjes en grote bosspelen: het zal allemaal aanwezig zijn, tijdens de
10 leukste dagen van het jaar.
Jullie leiding zal de komende weken de handen vol hebben met het voorbereiden
van deze activiteiten en ook de kookploeg begint stillaan met het samenstellen
van de menu’s, zodat we onze buikjes goed kunnen vullen tussen al dat spelen
door.
Zoals ieder jaar gaan we nooit alleen op kamp. Dit jaar krijgen de meisjes
bezoek van de jeugdhelden Samson & Gert en worden de jongens
vergezeld door de stoere cowboy Lucky Luke. Met zulke kampthema’s kan
het dan ook niet anders dat het bivak 2018 een fantastisch feest wordt.
In deze Joel vind je o.a. de praktische zaken omtrent het Chirokamp, kun
je de kampthema’s nog wat beter leren kennen en kun lezen wat de leiding
nog te vertellen heeft, vlak voor de zomervakantie.
Veel leesplezier!
De Joelredactie
Paulien, Andreas, Pauline en Glen
3

De Chiro-agenda

24 juni:
Laatste keer Chiro…
Juli en augustus:
Géén Chiro
30 juli:
Binnen brengen valiezen
jongens
1 – 11 augustus:
Bivak jongens
9 augustus:
Binnen brengen valiezen
meisjes

2 september
Opnieuw Chiro!
30 oktober:
Overgangsspel (nieuwe
afdeling en nieuwe leiding!)
5, 6 & 7 oktober:
Mariakerkse Feesten
7 oktober:
Startdag!

11 – 21 augustus:
Bivak meisjes
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Chiro nieuws
Einde ‘Leen een leider’ actie
Beste vrienden, ouders en sympathisanten
Zoals iedereen ondertussen al weet, huurden we deze zomer een elektrisch
terreinwagentje voor een bosspel op kamp. Bij het spelen van het legerspel liep
er iets mis; we botsten met het wagentje tegen een boom. De gevolgen waren
zwaarder dan verwacht. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar een ludieke
middag veranderde zo in een serieuze opdoffer. We stonden met onze Chiro
voor een heel groot bedrag dat opgehoest moet worden om de kosten van het
voorval te dekken.
In de afgelopen 8 maanden na het voorval bemachtigden we dit grote bedrag.
Dit door verschillende acties te organiseren, waaronder o.a. de ‘Leen een leider’
actie. Leiders werden door jullie massaal ingeschakeld om hier en daar te komen
klussen, meehelpen in de tuin, te komen babysitten, te schilderen, … .
We willen dan ook iedereen van harte bedanken voor de steun! Bedankt aan
iedereen die een vrije bijdrage heeft gedoneerd. Bedankt aan alle mensen die er
mee voor zorgden dat we het grote bedrag bij elkaar kregen.
Ook willen we graag een extra bedanking doen aan de leiders, leidsters en oudleiding die zich heel hard hebben ingezet voor deze acties. Zonder jullie was het
ons nooit zo snel gelukt. Echt waar, een dikke merci!
Chiro SJB
Verf en houten plakkaten
Tijdens de kampvoorbereidingen in de grote vakantie is jullie leiding o.a. bezig
met het schilderen van decorstukken voor de kamptoneeltjes en de leefgroep
borden. Hiervoor kan jullie leiding alle beetjes verf en houten plakkaten
gebruiken. Heb je thuis nog iets van verf op overschot? Of heb je nog houten
panelen staan? Steek ze gerust eens binnen of laat het ons weten via
hoofdleidingsjb@hotmail.com
Alvast bedankt!
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Bivak: waar, wat en hoe?
Postadres
Naam kind (Chiro OLV/SJB)
Königsbahn 7
4770 Amel – België
Telefoonnummers
Net zoals elk jaar zullen zowel de meisjes als de jongens via de groepsleiding te bereiken zijn,
zodat u ons enkel in zeer dringende gevallen kan contacteren.
Jongens: Nikolai De Maegd - 0470/82.57.12

Han Vandepoele - 0479/32.79.52

Meisjes: Emmy-Lee Reyné - 0487/17.96.88

Camille Mallet - 0477/25.95.28

Betalingen
Wij vragen met aandrang het inschrijvingsgeld vóór 8 juli te betalen.
Rekeningnummer jongens: BE60 8904 3404 0170
Rekeningnummer meisjes: BE71 8904 3404 0069
Zoals elk jaar proberen we de prijs van ons bivak zo laag mogelijk te houden.
Dit jaar betaal je voor elk kind €130.
Inschrijvingen
Dit jaar kan je enkel online inschrijven. Dit is mogelijk via de link onze websites.
Jongens: www.chirosjb.be
Meisjes: www.chiromariakerkeolv.be
Vertrek en terugkomst jongens
Op woensdag 1 augustus worden de jongens verwacht om 9u30. Na het openingstoneeltje,
vertrekken de jongens met de bus naar de kamplocatie. Zorg zeker dat je een lunchpakket
mee hebt voor ’s middag. Zaterdag 11 augustus keren de jongens terug met de bus. De
aankomst in Mariakerke wordt voorzien rond 16u00.
Vertrek en terugkomst meisjes
Op zaterdag 11 augustus worden de meisjes verwacht om 9u30. Na het openingstoneeltje,
vertrekken de meisjes met de bus naar de kamplocatie. Zorg zeker dat je een lunchpakket
mee hebt voor ’s middag. Dinsdag 21 augustus keren de meisjes terug met de bus. De
aankomst in Mariakerke wordt voorzien rond 16u00.

Bij het vertrek geef je een enveloppe af aan de leiding van je kind met daarin:
• 2 gele klevertjes
• De kids-ID van je kind
• Het zakgeld (zie p. 8)
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Wat nemen we mee op bivak?
Speelkledij
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Chiro uniform
T-shirts
Shorts
Lange broeken
Warme truien
Voldoende ondergoed en
kousen
Regenjas
Speel- en stapschoenen
(eventueel watersandalen en
regenlaarzen)
Zwemgerief

Toiletgerief
•
•
•
•

Extra

•
•
•

Zeep/douchegel en shampoo
Tandenborstel en tandpasta
Haarborstel
Voldoende handdoeken en
washandjes
Linnenzak
Was- en veiligheidsspelden
Zakdoekjes

•
•
•
•
•

•
•

2 keukenhanddoeken!
Muggenspray

•

•

Slaapkledij (en knuffel)
Drinkbus
Zaklamp
Stripboeken
Schrijfgerief, briefpapier en
(eventueel geadresseerde)
enveloppen
Zonnecrème en eventueel
een petje
Rugzak voor op dagtocht

Binnenslapers

Buitenslapers

Pinkels

Speelclubs, Kwiks/Rakkers, Tippers/Toppers,
Tiptiens/Kerels en Aspi’s

Voor de veiligheid vragen wij
enkel veldbedden te voorzien!
Slaapzak of laken
Hoofdkussen
Pantoffels voor binnen

•
•
•
•

Voor de veiligheid vragen wij
enkel veldbedden te voorzien!
Slaapzak of laken
Hoofdkussen
Trekrugzak en matje voor op tweedaagse
(vanaf Tippers/Toppers)

Vergeet zeker niet de Kids-ID en eventueel een busabonnement mee te geven
de dag van het vertrek!
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Wat moeten we nog weten?
Binnenbrengen veldbedden en valiezen*
•

Jongens: Maandag 30 juli tussen 17 uur en 19 uur, in de sporthal.

•

Meisjes: Donderdag 9 augustus tussen 17 uur en 19 uur, 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
We 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
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
Tippers/Toppers) nog een aparte mail sturen naar de ouders, met een concreet bedrag in
vermeld.

Muggen
Op de kamplocatie van dit jaar is vlakbij een meertje te vinden. Dit kan zorgen dat we ‘s
avonds bezoek kunnen krijgen van muggen. De kookploeg vraagt om op voorhand al
insectenspray of een insectenpolsbandje mee te geven.
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Wat moeten we nog weten?
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 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 willen 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 willen 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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Kampthema jongens
Howdy cowboy’s!
Op 1 augustus is het zover. Dan vertrekken we met z’n allen naar het wilde
westen. We zullen 10 dagen kamperen op de prairie van Amel en dat doen we
niet alleen. We zullen vergezeld worden door de stoerste cowboy van Amerika:

Lucky Luke!
Lucky Luke is een rondzwervende cowboy, die overal waar hij komt,
helpt om onrecht en misdaad te bestrijden. Hij trekt rond van stad
naar stad, samen met zijn trouwe paard Jolly Jumper. De mensen
noemen hem ook wel eens de ‘poor lonesome cowboy’. Lucky Luke is
stoer, maar ook heel slim. Hij staat vooral bekend om het feit dat hij
sneller schiet dan zijn schaduw. De meeste boeven gaan meteen lopen
bij het horen van Lucky Luke zijn naam. Iedereen, behalve de Daltons.
De Daltons (Joe, Jack, William en Averell) zijn gevreesde boeven die
er steeds op uit zijn om zo veel mogelijk geld binnen te halen. Banken
overvallen, saloons bestormen, … . Ze hebben steeds een listig plan,
dat bedacht is door hun moeder, Ma Dalton. Joe is de kleinste Dalton
en de slimste. Averell is de grootste, maar de domste. Hoewel
niemand er ooit in slaagde de Daltons te vangen, lukte het Lucky
Luke. De Daltons worden nu vast gehouden in de prison van
Coffeyville.
In het typische country stadje Coffeyville vind je de gekste figuren. Zo heb je
er sheriff Parker, die altijd op zoek is naar zijn domme waakhond, Rataplan.
Je hebt er de doodgraver Bones, die er steeds voor zorgt dat cowboys al een
doodkist klaar hebben, nog vóór hun schietduel. Wie er ook rondhangt is
Calamity Jane, een premiejaagster, die altijd beter wil zijn dan Lucky Luke.
Oh ja, en je hebt ook nog Billy the Kid, een snotneus die denkt dat hij een
echt bandiet is. En blijkbaar zwerft er ook een stam indianen rond…

Je hoort het: het beloofd weer een zalig Chirokamp te worden, met een
spannend kampthema. Wij kijken er alvast zeer hard naar uit, hopelijk jullie
ook! Tot dan!
De Leidingsploeg van SJB
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GEZOCHT
- Stoere cowboys –
Vereisten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jongen
6 – 8 jaar
Lievelingskleur: Paars
Groepsdier en teamspeler
Houd van spelen, plezier maken en is niet bang om
vuil te worden
Natuurvriend
Eet graag snoep, chips of andere snacks
Een tikkeltje crazy
Heeft een cowboy outfit
Zin in 10 dagen avontuur

Voldoe jij aan deze 10 vereisten? Dan ben jij de jongen
die we zoeken!
Trek samen met ons en de ongelofelijk stoere cowboy
Lucky Luke op een onvergetelijk avontuur en een
supercool bivak waar we de dolste spelletjes zullen
spelen!
Tot later maatjes. Yeeee-haaa!
Groeten,
Thomas, Shiro & G-Len
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Yee-haw!
Welkom Speelclubs in het wilde westen! Waar boeven en gangsters
vrij kunnen rondlopen en banken de meest onveilige plekken zijn.
Maar geen nood! Waar boeven zijn, zijn ook helden, Lucky Luke gaat
op avontuur en neemt ons mee! De man die sneller schiet dan zijn
schaduw gaat ons leren hoe een echte cowboy een boef vangt en hoe
je kampeert in het wilde westen. Daarvoor hebben we ook onze
cowboykleren voor nodig, vergeet ze zeker niet mee te nemen!

Wat we zeker nog niet mogen vergeten is;
-

Onze slaapzak en een veldbed
Tandenborstel
Kids-id
Paar munten voor een kaartje
Muggenspray
Indianenspray
Een strip van Lucky Luke voor tijdens de siësta
Of een andere strip
Jouw knuffel
Goed humeur voor 10 dagen

Wij kijken er alvast naar uit en zien jullie op 1 augustus, Adios!
Jullie enthousiaste leiding Samuel, Nikita en Snor!
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Allerliefste Rakkers!
We hebben een zalig tweede semester achter de rug!
Elke zondag in het bos ravotten, voetballen en elkaar tot het uiterste drijven
verveelt natuurlijk nooit. Toch sprongen er een aantal zondagen bovenuit!
Toen Jens nog in België was, hebben we elkaar achtervolgd door het ClaeysBouaert en de Groene Velden. Natuurlijk konden jullie de modderpoel aan de
speeltuin niet weerstaan!

Ons weekend een paar weken later, helaas al zonder Jens, was ook overdreven!
Davius, Macdobelix, Sandurnus, Kajus, Stellarius, Pompius, Korpenius en
Florianus: jullie werden allemaal stuk voor stuk opgeleid tot gladiatioren van
wereldformaat. Jullie streden met zwaarden, speren en netten tot het bittere
eind. Alleen gladiator zijn was blijkbaar niet genoeg, want jullie werden in
bijberoep nog eens brandweerman ook!

Jullie hebben doorheen het jaar bewezen dat jullie meer dan voorbereid zijn
om samen met Lucky Luke het kwaad te bestrijden! We hebben er alle
vertrouwen in dat jullie zich zullen bewijzen als waardige cowboys!
Geniet van de vakantie mannen, tot in augustus!
Groetjes, jullie favoriete leidingstrio:
Jens, Andreas en Han!
13

Liefste toppers
Na vele zondagen vol plezier kunnen we eindelijk uitkijken naar ons
waanzinnig kamp! In het verre Amel, het wilde westen van België,
vertoeven we 10 dagen in saloons en wigwams. Maak jullie maar
klaar om sneller te zijn dan de schaduw van jullie leiders, want het
wordt een kamp om nooit meer te vergeten. Aangezien de toppers al
iets durven vergeten, lijsten we hier eens op wat je zeker niet mag
vergeten:
- Jullie knuffelbeer (Kaddy zal dan een verhaaltje voorlezen)
- Buffalo sjaal (cmon blue white!)
- Pyjama voor ons zotte pyjama-feestjes
- De pinpas voor de tweedaagse (ongeveer €30)
- Goed(e) humeur/humor
- Waterbidon (voor de dorst natuurlijk)
- Jouw beste Ronny-kledij voor sportdag
- …
We kunnen enkel zeggen dat we er enorm naar uitkijken.
Groetjes cowboy Kaddy en indiaan Pascalé!
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Beste Kerelpubers,
Na talloze zondagnamiddagen waarin we vooral voetbalden, voetbalden
en voetbalden zou het stilaan tijd mogen worden om over het kamp te
beginnen praten. MAAR niet bij jullie….
Geconfronteerd met jullie uitgebreide seksistische woordenschat
besloten Kobe en ik dat een chirokamp wel op zijn plaats zou zijn. 10
dagen lang bidden en overleven op water en brood. Ook even weg van
de vrouwelijke temptation zal jullie zeker deugd doen… Gringo
alleszins wel ;)
In alle eerlijkheid kunnen we zeggen dat de midweek onze ogen serieus
heeft geopend. Blij verrast met jullie enthousiasme en meewerking
hebben we enorm veel zin om het gekste kamp in elkaar te steken. Het
zal er zeker niet aan mankeren!!!
We moeten wel toegeven dat we het spijtig vinden dat weekend er niet
meer van gekomen is dit semester. Maar niet getreurd, in september ligt
ook dat nog op jullie te wachten! Over de locatie kunnen we nog niets
verklappen behalve dit: t’is EPIC!!
WE HOPEN DAT JULLIE ER ZIN IN HEBBEN!!
WIJ ALLESZINS WEL XOXO
GRINGO EN HANNY-G
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Beste aspiranten,
Het is zo ver. De taken, de GIP-presentaties, de lessen en de examens zijn
afgelopen. Jaja het schooljaar kunnen we eindelijk achter ons laten. Na al dat
zweten en zwoegen kunnen we aan de vakantie beginnen. In de vakantie kan je
vier richtingen uit:
- Je kan met je luie kont ergen in een warm land gaan vertoeven = chill.
- Je kan je nuttig maken en een vakantiejob doen = geld = uitgeven op de
gentsefeesten = fun
- Je kan jouw tijd verspillen aan alle nutteloze dingen die je maar kan
verzinnen = ….
- Er zijn eigenlijk maar drie puntjes.
Maar we weten allemaal wat we met zen allen niet willen missen! KAMP.
Met een kampthema als Lucky Luke kan niets nog misgaan.
Maar wat houdt dat nu in op kamp gaan? Wel:
10 dagen vroeg opstaan, ontbijten met 10 luidruchtige, kleine kindjes naast jou,
(voor diegene met een minder goede leefgroep) wc’s kuisen, refter dweilen,
terrein opkuisen en niet te vergeten het BBQ rooster te poetsen.
Maar na regen komt zonneschijn. We gaan een echt aspikamp beleven, wijze
activiteiten doen, ons wazzzapi geld verteren, tweedaagse, BBQen voor gans de
chiro, dropping met nodige rand animatie en niet te vergeten de talrijke
avondactiviteiten.
Als aspiranten, leiding en vervangleiding gaan we er voor zorgen dat we een
onvergetelijke tijd gaan beleven.

Mister tombutu, Mastah P en onze special guests.
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Kampthema meisjes
Aan allen die meegaan op kamp, PROFICIAT!
Aan allen die jammer genoeg niet meegaan
op kamp, Ook PROFICIAT!

Oh la la la!
Het is eindelijk zover, het Chirokamp staat voor de deur. Hoogstwaarschijnlijk staan jullie al te
popelen om te vertrekken naar het verre Amel, zeker nu jullie weten dat na heel wat
beraadslagen het kampthema

SAMSON & GERT dit jaar uit de bus is gekomen. Dit zalige

duo is zowel door klein als oud gekend én geliefd. Zij nemen jullie dit jaar, met hun vele
vrienden en avonturen, mee op een onvergetelijk bivak. Voor de uitzonderingen onder jullie
(degene die waarschijnlijk onder een steen wonen) en Samson & Gert niet zouden kennen,
geen paniek! Doorheen onze fantastische, hoogstaande en artistieke toneeltjes zullen jullie
kennis maken met alle geweldige personages en hun dagelijkse avonturen.
11 Augustus vertrekken we met z’n allen naar het dorp van Samson & Gert waar iedereen
moet kloppen op tweedaagse want de bel doet het niet, waar de afgevaardigde van de
minister wel eens durft langs komen op één van onze geweldige kampcafés, waar frida Kroket
en haar assisterende kookploeg ons van heerlijke maaltijden zullen voorzien, waar achteraf
altijd alles op is, waar mensen met een hondenallergie een probleem hebben, waar we liedjes
zullen zingen, waar we op de tafels zullen springen, waar we naar
de disco gaan, waar we met z’n allen rond het kampvuur zitten,
waar we gewoon enorm veel plezier zullen beleven en ten slotte…
waar we allen vrolijke vrienden zijn!
Ik denk zo stil in mijn hoofd,
dat dit een plantastisch kamp
wordt!
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Het wordt een kei kei
keileuke zomer!!
Olé Pistolékes,
De zigge zagge zomer komt eraan!
Dit betekent dat ons chirojaar er bijna op zit. Tal van plezante zondagen hebben we met
jullie gespendeerd met als hoogtepunt ons Pinkelweekend te Melle. Jullie hebben al
meermaals bewezen dat jullie echte durvers zijn en graag eens vuil worden of elkaar
uitdagen voor een potje worstelen in het modderzwembadje. Op 11 augustus is het zover
dan vertrekken we samen op chirokamp.
Dit jaar nemen we de grappige personages van Samson & Gert mee op de bus. We dansen
de hele dagen op hun keileuke liedjes, zingen vrolijke vrienden bij het kampvuur, op op alles
is op geldt niet op kamp want we kunnen elke dag smullen van de heerlijke maaltijden van
onze kookploeg én niet te vergeten we beleven samen ontzettend wijze avonturen.
De wereld is echt mooi op kamp!
Vooraleer we samen op kamp gaan wensen wij jullie nog veel zomerpret. Speel veel buiten,
eet veel lekkere ijsjes of watermeloenen, maak elkaar lekker nat,… Kortom maak plezier van
’s morgens tot ’s avonds.
Nog één iets… het wordt ongetwijfeld een dolle boel ginder op kamp, op één voorwaarde…
als jij je uiteraard inschrijft. Zo een plezante bende kunnen wij NATUURLIJK niet missen op
kamp. De inschrijvingen verlopen volledig online dit jaar(www.chiromariakerkeolv.be).
De gele klevertjes dienen jullie af te geven wanneer je jouw valies komt binnenbrengen.
Mocht je nog vragen hebben kan je ons steeds bellen, een berichtje/mailtje sturen,…
We beloven snel te reageren. Van zodra je bent ingeschreven geven wij jullie ook wel meer
info mee.
Niet teveel aarzelen, je zal er de tijd van je leven hebben. 10 miljoen hebben we niet maar
we bouwen wel elke dag een feestje. 😉
Veeeeele groetjes,
Sarah, Leontien, Jos en Pauline xxx
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ahuuuum ahuuum
Aan allen die meegaan op chirokamp: proficiat! Aan allen die niet
meegaan op chirokamp: ... ook proficiat!
Proficiat omdat jullie er al een super jaar van hebben gemaakt met jullie
lieftallige leidsters. Jullie zijn als echte cowboys op weekend geweest,
hebben de meteorietenregen overleefd om Ziggy naar de aarde te
brengen en hebben schatten en rotzooi opgegraven als mijnwerkers.
Dan zou het toch wel erg jammer zijn mochten jullie de kers op de taart
missen, namelijk zomerbivak. Ik raad jullie dus ten zeerste aan om mee te
gaan! Bij deze nodig ik jullie persoonlijk uit om van 11 tot en met 21
augustus naar mijn dorp te komen. Hier zullen jullie tien dagen vol
plezier, gekkigheid, lekker eten en nog zoveel meer meemaken en dat
met al jullie beste vrienden.
In mijn dorp valt er ook altijd wat te beleven. Zo is er jaarlijks de
sportdag, het spetterend kinderfeestje, de heuse dagtocht en als aflsuiter
een prachtig kampvuur. Ik hoop dat ik jullie allemaal heb overtuigd om
mee te gaan, als dat nog niet het geval is moeten jullie nog maar eens
aan Laure, Bieke of Elinor vragen waarom chirokamp zo fantastisch is.
Hopelijk tot in augustus!
Met vriendelijke groet
Meneer de Burgemeester
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Liefste kwiks,
Helaas zit dit jaar er al op. Wij hebben er alvast heel hard van genoten en daarom blikken we graag
terug op enkele leuke momenten:
De kwikdoop, musiclyoptredens, kwikweekend, grote waterspel, kermis, 1 tegen allen, discospel,
ruimtespel..
Het einde van dit jaar betekent dus ook dat jullie ons een maand gaan moeten missen. Maar niet
getreurd want over 48 dagen vertrekken we samen richting Amel op chirokamp!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
KAMP!

Zodat jullie zich niet zouden vervelen, hebben wij een aftelkalender gemaakt!
Vul de kalender gerust aan met je reis en andere activeiten.
Vele zonnige groetjes en tot op kamp!
Liefs jullie leidsters: Mel, Lisssa, Camel en Quenta B

20

Uhmm, uhmm, uhmm
Aan allen die dit joel artikel lezen: proficiat! Aan allen die dit joel artikel niet lezen: ....
ook proficiat!
Hé tippers wordt eens wakker, het is tijd om op te staan .en met ons op pad te gaan.
Want op 11 augustus is het eindelijk zo ver: kamp! Gaan we niet met de jeep door
het oerwoud maar met de bus naar de Ardennen.
10 dagen lang gaan we zingen gaan we swingen gaan we op de tafels springen. de
hele buurt danst met ons mee alleen de domme katten zeggen: neeen.
Gaan we ook voetballen, want wij willen voetballen, wij willen voetballen! Elke
ochtend worden we goed wakker met ochtendgymnastiek, van je 1, 2, 3, 4 hup naar
achter, hup naar voor, 1, 2, 3, 4 even rust en dan weer door. Met onze hongerige
magen is het lekkere eten van de kookploeg snel al op, op alles is op. Tweedaagse
wordt spetterend, we gaan een feestje bouwen en al ons geld op doen.
Het wordt een onvergetelijk kamp want dat is nu toevallig een van onze
specialiteiten. ons Miranda zegt dat ook altijd: tipperleiding, zegt ze, zoals jullie
onvergetelijke kampen kunnen organiseren zo, ja, zo kunnen wij onvergetelijke
kampen organiseren, hè?".
Wij kunnen al niet meer wachten!
We vliegen erin....PATAT!
Paulien, Darlin en Emmy-lee
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Exclusieve Tiptien dist je watjes
dist je wat:
=
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de kerels op weekend willen met de tiptiens
Annaëlle alle kerels kan krijgen
Manou het vervolg van het spannende midweekverhaaltje gaat verder vertellen op
kamp!!!
Lima haar oma de beste pannenkoeken kan maken
Fien 10 dagen op kamp zal mogen afkicken zonder boykes
de tiptienleiding niet blijer kon zijn met het kampthema waarbij de rollen van
Octaaf, Alberto en meneer de burgemeester op hun lijf geschreven staan
M&M company de zotste liedjes gaan draaien achter de tiptientent
de leiding ALLEEN alle tafels en banken is gaan terugbrengen naar de koala’s van
het tiptienintbijt, nogmaals bewezen wat voor een topleiding we zijn!!
we gelukkig een klein beetje hulp hebben gekregen van de lieve kerelleider
HannieG x3
Astrid echt in alle spelletjes verliest..
Koré een goeie mol was
Aster perfect kan genezen zonder gips
Eline moet stoppen met haar leidster Manou uit te lachen of het zal haar bezuren
op kamp
Rosalie een schuune madam is geworden zonder beugel en Renée voor een nieuwe
haarcoupe is gegaan
Eva nooit ‘nee’ zegt tegen een spelletje gemengd met de sjb kerels? Heeft ze daar
misschien een boyke zitten?
we NIE NORMAAL UITKIJKEN NAAR KAMP!!!!!
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Teenpage
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Mariakerke leeft
Dist je wat …
 Onze Duivels wereldkampioen worden
 Buffalo volgend jaar wél kampioen wordt
 Sporting Wille Ronaldo volgend jaar ook
kampioen wordt
 De leiding op weekend gaat om te
brainstormen over kamp
 De leiding al heel hard uitkijkt naar het
bivak
 Het kamplied weer niet normaal wordt
 ‘Lucky Luke’ een top kampthema is
 ‘Lucky Luke’ het beste kampthema is
 De leden alle chocolade zeevruchten
hebben verkocht op 2 uur tijd
 Topper Milo de meeste zeevruchten heeft
verkocht en hier een mooie prijs voor
kreeg (proficiat!)

 We de oud-leiding dankbaar zijn om
ons te vervangen tijdens de examens
 De Toppers hun vervangactiviteit wél
een succes was
 De Chiroblok weer een succes was
 Indiana Jones niet ons kampthema is

Look a likes

Indiana Jones

Hannes Gobeyn

Cookie –
Ned’s survivalgids

Tom Craeye
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Mariakerke leeft
Sporting Wille Ronaldo
Op algemene aanvraag voorziet de
Joel nu elke keer een kleine rubriek
rond
de
minivoetbalploeg
‘Sporting Wille Ronaldo’.
De ploeg die bestaat uit leiders,
oud-leiders en Aspi’s heeft er zijn
eerste speelseizoen op zitten en is
zeer trots op hun 10de plaats.

Wedstrijd
Supportersfoto

Stuur je supportersfoto vóór maandag 2 juli naar
hoofdleidingsjb@hotmail.com of via de post naar:
Chiro SJB, Supportersfoto, Kerkhofstraat 2, 9030 Mariakerke
De 3 winnaars krijgen een gratis ticket voor de supportersmatch.

Terwijl de spelers volop genieten
van een welverdiende vakantie, is
de coach druk bezig met
verschillende transfers. Hij kon nog
niet veel zeggen, maar wat hij wel
al wist te vertellen is dat er zich een
aantal wijzigingen zullen voordoen
in ploeg.
“Ik ben heel fier op mijn team. Ze
hebben zichzelf voor de volle 100%
gesmeten en dat zie je in het
klassement. Zoals in elke topclub
komen en gaan er spelers. Ook wij
nemen afscheid van enkele
bekende figuren, maar we
verwelkomen ook vers bloed. Later
hierover meer. Wat ik wel al kan
meedelen is dat onze sterspeler
Guylano een contractverlening
heeft getekend van 3 jaar.” Aldus
trainer De Maegd.

De drie winnaars
van de vorige wedstrijd
stuurden hun supportersfoto door.
• Cristiano Ronaldo, Madrid
• Blingo, Oostakker
• Melanie Van Wassenhove, Mariakerke

26

Mariakerke leeft
Dist je wat….
 De leidsters SUPERveel zin hebben in
leidingsweekend
 Math volgend jaar gaat studeren op de Thomas
Cook Hogeschool
 Alle leiding mee zou kunnen op kamp als het
examen enkel uit kruiswoordraadsels zou bestaan.
 Nele volledig dark is
 Darling heel erg bedankt is voor het regelen van
de vervangleiding tijdens de examens
 De hervormde LK’s letterlijk in de smaak vallen
 Wij absoluut een indoor kippenkot willen op kamp
 Geraardsbergen THE place to be is
 Polé vree teleurgesteld is nu Koen Wauters zijn
vrouw zou bedriegen #daargaatze?
 Diezelfde Koen zal verhuizen naar Math haar
straat waardoor ze nu meer zal gaan ‘joggen’
 Camel tinder vervangt door speeddates in de
Efteling
 De opkomst bij de voetbalmatch dramatisch was
 Wij hopen dat de Rode Duivels met meer spelers
zullen zijn
 We weer veel flappen verzameld hebben
 Gert late night ons volledig aan het negeren is
 Er een aspi – mol verborgen zat in de
leidingsFBgroep
 Quinta B op geheime dates gaat met Mr. Lover
lover
 Er besloten is dat niemand toekomstig
leidingspotentieel mag claimen
 Holy pieter de mis op kamp mag komen mollen
 Hij LIoyd altijd mag meenemen!!!!!!!
 Bahador volgens sommigen op een kreeft lijkt
 SIW het nieuwe ideaal is
 Amber een nieuwe schoenstijl ontworpen heeft à
la Colruyt
 Leidster Elinor eigenlijk een latina is
 Mezdi echt disrespect heeft getoond tegenover
Amber
 Chiro SJB echt BG is
 Het kamp volledig ON POINT wordt!

Look a likes

Kaddy

Mathilde –
Leidster Chiro OLV

Snapchat filter

Richard –
New Kids
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Gegevens jongens
Naam

Telefoonnummer

Emailadres

Pinkels
Shiro Van Holderbeke

0498/15.40.99

shiro_vh@hotmail.com

Thomas Vanlerberghe

0487/44.00.11

thomas.vanlerberghe@hotmail.com

Glen Van De Genachte

0487/63.10.24

glen.vdg@hotmail.com

Samuel Van Wambeke

0474/09.56.02

samuel.vanw@gmail.com

Nikita Lys-Damen

0489/63.57.01

lysnikita@gmail.com

Andreas Muys

0492/68.18.12

andreasmuys@gmail.com

Jens Van De Genachte

0498/41.27.21

Jens.v.d.g@hotmail.com

Andreas Van Wambeke

0470/60.43.78

andreas_vanwambeke@hotmail.com

Han Vandepoele

0479/32.79.52

hanvdp2hotmail.com

Maarten Demaegd

0471/21.00.51

bouwwerkendemaegd@telenet.be

Nikolai De Maegd

0470/82.57.12

nikolai.demaegd@outlook.com

Hannes Gobeyn

0487/12.05.95

hannesgobeyn@gmail.com

Kobe Casteels

0479/73.74.96

kobe.cas@hotmail.com

Tom Craeye

0474/26.14.70

tomcraeye@hotmail.com

Nono Van Holderbeke

0472/20.64.13

nono.van.holderbeke@gmail.com

Speelclubs

Rakkers

Toppers

Kerels

Aspi’s

Hoofdleidingsmail: hoofdleidingsjb@hotmail.com
Han: 0489/ 09.02.19

Nikolai: 0470/ 82.57.12
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Gegevens meisjes
Naam

Telefoonnummer

Emailadres

Pinkels
Sarah Verheyen

0499/72.11.65

sarah.verheyen9030@gmai.com

Josephine Fiers

0478/95.58.02

Josephine.fiers@hotmail.com

Pauline Van Opstal

0470/52.05.84

pauline_vo@hotmail.com

Leontien Van Vlaenderen

0470/25.89.51

leontienvanvlaenderen@hotmail.com

Bieke Van Dorpe

0486/05.21.06

bieke.vandorpe@hotmail.com

Laure Lambert

0488/31.67.53

laure-lambert@hotmail.com

Elinor Duhamel

0485/40.56.04

elinorduhamel@gmail.com

Camille Mallet

0477/25.95.28

malletcami@gmail.com

Melanie Van Wassenhove

0479/20.08.82

vanwassenhovemelanie@gmail.com

Lisa Motet

0473/54.38.75

Lisa.motet@hotmail.com

Quintalina De Maegd

0489/61.95.52

Quintalina.de.maegd@telenet.be

Paulien De Veirman

0478/18.04.19

Paulien_de_veirman@hotmail.com

Darlin VandenBil

0470/07.50.28

darlinvdbil@hotmail.com

Emmy-Lee Reyné

0487/17.96.88

Emmy.reyne.lee@gmail.com

Mathilde De Bruyne
Manou De Vriendt

0474/13.91.54

mathilde5768@gmail.com

0471/48.44.26

manoudv@hotmail.com

Cato De Bock

0477/09.99.96

cato.debock@gmail.com

Zoë De Bock

0472/88.64.45

zoe.debock@hotmail.com

Eva Van Der Steen

0494/70.56.48

eva.vandersteen@hotmail.com

Ruth Wille

0474/05.30.22

willeruth@hotmail.com

Amber Duhamel

0470/35.59.83

amberduhamel8@gmail.com

Speelclubs

Kwiks

Tippers

Tiptiens

Aspi’s

Hoofdleidingsmail: groepsleidingolv@hotmail.com
Emmy-Lee: 0487/17.96.88

Camille: 0477/25.95.28
29

Spelletjespagina
Doolhof: Help jij Lucky Luke de Daltons te vangen?

Kleurplaat
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