
 
  

 
  
 
   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maak maar  

dat je  

meekomt op  

kamp! 
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Woord vooraf 
Hallooo iedereen, hier met de redactie van chiro Jow Wervik! Jaja die ene mier 
die een mierennest creëert , die ene kerel dat niet kan drummen en de dame 
die voor efkes naar het buitenland ging. Wij hebben heel veel tijd gespendeerd 
aan dit Jowaddeke omdat het een heel belangrijke is!!!!!! Want het is het 
KampJowaddeke! 
 
Dit boekje moet u dus zeker eens op je gemakje doorlezen, zorgvuldig in de kast 
leggen en dus zorgen dat je het niet kwijt speelt want het gaat namelijk over 
het bivak, alle praktische info die zeer nuttig kan zijn!  
 
De vraag die de redactie nu zou kunnen krijgen is “MAAAR WAT STAAT ER NU 
PRECIES ALLEMAAL IN HET KAMPJOWADDEKE?”  
 
Awel daar geven wij jullie nu antwoordt op: 
 

1. Als eerst is er een artikeltje van de VB’s. 
2. Daarna wordt de nieuwe kookploeg voorgesteld, HUPPEE ZEG 😉  
3. Per afdeling wordt er kort omschreven wat het thema zal zijn, spannend… 
4. Er staan ook kei plezante weetjes in (wist je datjes, kennetscoop, vraag 

aan de redactie…) 
5. Er staan super toffe spelletjes in, hehe 
6. Er wordt wat reclame gemaakt over de KETICARWASH 
7. Ook staat er nog eens vermeld wanneer de speciale activiteit is 😊  
8. Maar de pagina’s die je zeker eens moet doornemen alvorens we op kamp 

vertrekken: 
a. “Allemaal beestjes” op bladzijde 9 
b. “Waar, wanneer… “ op bladzijde 12 & 13 
c. “Wat moet er allemaal in de bananendoos?” op bladzijde 14 & 15 
d. “De zoekertjes” op bladzijde 22 
e. “Veldbed meenemen” HEEEL BELANGRIJK op bladzijde 27 
f. “NAAMTEKENEN” op bladzijde 36 
g. “oproep” op bladzijde 37 

 
Alvast bedankt voor jullie medewerking en tot op kamp 😊 
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Chiro jowboys en jowgirls   

  

in het far west wervik zit jullie taak er op    

voor dit koeienseizoen. de paarden mogen even rusten,    

de lasso’s aan de kant.    

profiCiat met jullie seizoen.    

het was een waar ‘boerejaar’.    

een extra pluim mag op jullie Cowboyhoed!   

de far east medendorf waCht op jullie    

voor een groots avontuur.    

zadel jullie paarden (of stalen rossen in het geval van de  
oranje Cowboys) en trek er op uit.     

aan het laatste kampvuur vertellen jullie ongetwijfeld    

de praChtigste en boeiendste verhalen.   

geniet ervan met volle teugels !   

  

jullie vb’s    

kristien en korneel   
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KOOKPLOEG  

  
 
 
UGH!!!  
  
Nog enkele manen en dan, wanneer zuster zon hoog in lucht hangen en (hopelijk) veel warmte 
geven, dan het eindelijk terug zo ver zijn: wij van de machtige stam ‘De kokende ketels’ terug 
rondlopen op jachtvelden waar machtige bizon rondlopen en tipi en totempaal staan.  
  
Wat ‘De Kokende Ketels’ daar gaan doen, jij misschien afvragen?  
Wel: wij gisteren zitten chatten via rooksignalen met Gepluimde Duif, sachem van de stam der 
ingegroeide teennagels.  
Hij zeggen: wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, 
wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolfje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, 
wolkje, wolkje, wolkje, wolkje, wolkje,...  
  

                     Sorry, autocorrectie van  kampvuur.  
Moest ‘wolkje’ zijn.  

Jij begrijpen?  
  
Mij anders eventjes vertalen met hulp van wijze stamoudste: Googlende Geit. Hij ons zeggen 
wolkjes dit willen zeggen:   
“Vele bleekgezichtjes van de COWJOWBOYS komen naar jachtvelden en zoeken goeie koks voor 
klaarmaken bizon en vullen vele hongerige magen.”  
  
Wij dit wel zien zitten en dus volledige stam optrommelen voor zijn kookploeg deze zomer.   
Stam bestaan uit:  
 • Stoere krijgers  
  

Wokkende Wolf (Senne)      Bakkende Beer (Jos) 
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 Panerende Poema (Tanguy)     Gegrilde Gier  (Jan)  

         
   

  
  

•  Dappere Squaws    

 Aangebrande arend  
(Stephanie)  

  Aperitievende Adder 
(Peggy)  

  
  

                                         
  
  

Kokende Coyote (An)  
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 •  Medicijnvrouwen  

  
 o Helende Hert  (Leen)    Stomende Sneeuwgans (Sofie)  

         
  
 Wij nu al goed begonnen zijn met alles te verzamelen voor lange tocht naar verre jachtvelden:  
De lange-lijst-van-wat-we-allemaal-zullen-eten geschreven zijn  
De grote-scherpe-sneldraaiende-stok-die-groentjes-heel-klein-maakt hersteld zijn.  
De grote-huifkar-die-eten-koud-houdt-als-in-sneeuw gereserveerd zijn.  
Nu alleen nog tomahawk slijpen voor snijden van groenten en wij klaar zijn!  
  
Wij wel nog beetje moet oefenen in maken van eten in grote hopen. Maar wij daarvoor al veel 
lezen in boeken van grote blanke kookmannen: van blanke-man-die-altijd-heel-veelboter-
gebruikt en van kale-blanke-man-die-ons-altijd-3-dingen-leert.  
Wij nu al bijna water kunnen koken zonder aanbranden! Rest zal dus ook wel lukken.  
  
Voor wij vertrekken, wij wel nog 1 woordje willen zeggen over weer:  
Wij zeer sorry voor alles van regen en modder van vorig jaar en wij beloven dit jaar niet alle dagen 
regendans te zullen doen!  
Wij nu al volop zonnedans aan het oefenen zijn en vragen aan Grote Manitou om dit jaar zuster zon 
veel naar onze jachtvelden te sturen.  
 
Wij al verlangen tot wij jullie zien op de jachtvelden,  
Tot dan,  
De Kokende Ketels, UGH!!  
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Sloebers
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Aller, maar echt allerliefste sloebers aka avonturiers!   
  
Hopelijk hebben jullie ons niet te veel gemist na de laatste activiteit?   
  
Wij hebben jullie super maar echt super veel gemist en om onze verloren tijd goed te maken, gaan 
we met jullie en onze rupsje Ribbelboot op pad richting een onbewoond eiland.   
  
Nu horen we jullie al denken: een onbewoond eiland? Wat moeten wij daar nu gaan doen?  Niet 
getreurd! Gedurende de volle zeven dagen gaan wij met zijn allen het volledige eiland ontdekken! 
Wat we allemaal op ons pad zullen tegenkomen, is voor ons zelf nog een raadsel!   
   
Pak alvast jullie bagage in (of ja in jullie geval de ‘bananendozen’) en we verwachten jullie allemaal 
fris en monster (voor de meeste van jullie geen probleem, grapje hé hihi) op vrijdag 3 augustus aan 
het station!   
  
Wij kunnen alvast niet meer wachten!   
Liefs, jullie allercoolste sloeberleiding!  

 

OP  EEN  
  

ONBEWOOND SLOEBEREILAND 
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Allemaal beestjes 
 

Zoals elk jaar ontbreken onze beestjes niet! Voor welke beestjes moeten 
wij nu net opletten?? 

 
Op nummer ééééénnn!!! Hebben we de muggen. Je kent ze wel, die 

beestjes die rond je hoofd vliegen in de nacht en die 
heeeel graag bloed van je nemen. Het heeft geen zin 
om dan als een halve zot met je handen rond je hoofd 
te slaan. Wat wel kan helpen om muggenbeten te 
vermijden zijn: muggenmelk, citroengeur,..  
 
Op nummer tweeeeee!!! 

Is de teek. De teek is zeer mini-mini klein 
en voel je meestal niet zitten. Ontdek je 
zo’n beestje op je lichaam (of denk je zo’n 
beestje ontdekt te hebben), panikeer niet, 
maar meld dit direct aan je leiding. Die 
zullen er met een stift een cirkel rond 
trekken en je direct doorsturen naar 
Leentje Voet, onze kampverpleegster van 
dienst, zij zal deze teek met veel liefde verwijderen. Trek de teek er in 
GEEN geval zelf uit! Ook kan je anti-teek middel meenemen, die kan je 
gewoon kopen bij de apotheek.  
 

Op nummer drieeeeee!!!Is een mogelijke bezoeker dit zijn 
luizen. Controleer jullie lieve schatten op voorhand, zodat 
ze zich niet kunnen verderzetten in andermans haar. 
 
 
 
Onze laatste bezoekers zijn 

wespen. De belangrijkste tip voor wespen is dat je 
ze gewoon met gerust laat!!  
 

 
Natuurlijk moeten jullie nu niet bang zijn om mee te gaan op kamp! Wij 
zijn hele stoere mannen en zo’n beestjes schrikken ons niet af hé, maar 

het kan altijd handig zijn om deze bestrijdingsmiddeltjes bij ons te 
hebben! 
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Speelclub 1 
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Speelclub 1 in Wonderland 
 

Dag lieve speelcubbers, 
Nog enkele magische nachtjes slapen en het is zover. 

Het moment waar we allemaal naar uit kijken met onze 
verrekijker vanuit onze hoogste toren van het kasteel.  

 
Deze keer gaan we niet op kamp, maar gaan we naar de 
wonderlijke wereld vol met spetterende & avontuurlijke 

verhalen.  
 

Durf jij de uitdaging aan? 
Wij kijken er in ieder geval al naar uit! 

 
 
 

Vele magische groetjes 
Jonas, Kelly, Justin &n de 

sprookjesboom 
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WAAR:  
Medendorf 63 
4760 Medendorf 
 
WANNEER:  
 Voor speelclub t.e.m. keti’s: van dinsdag 31 juli 2018 tot en met vrijdag 10 augustus 2018 
 Sloebers vertrekken op vrijdag 3 augustus 2018 tot en met vrijdag 10 augustus 2018. 
 De aspi’s (de groep fietsende sportievelingen) vertrekken al 28 juli 2018 en keren ook terug 10 augustus 

2018. 

 
Uur van vertrek en aankomst van de trein wordt nog meegedeeld.  
 
BAGAGGE: 
Gepakt in maximum 2 bananendozen (die stapelen goed in de vrachtwagen…)  
zorg dat je afdelingskleur duidelijk zichtbaar is op de doos.  
Bagage mag naar d’arke worden gebracht op 30 juli tussen 14u en 20u.  
De bagage mag opgehaald worden op 21 augustus na aankomst.  
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BIVAKLANCERING:  
Een activiteit voor leden en ouders de dag voor het vertrek. Meer info volgt hierover!  
 
 
Heb je nog vragen? 
Stuur een mailtje naar chirojowwervik@gmail.com 
Wil je graag een huisbezoek van de leiding om zo op al je vragen antwoord te krijgen?  
Dat kan door contact op te nemen met de leiding of een mailtje te sturen naar bovenstaand 
emailadres. 
(al onze contactgegevens staan op het laatste blad van het jowaddeke)  
Meer info bij de kampleiding  
Bel gerust! Kelly Burggraeve (+32 478 78 85 44), Jessy Dewulf (+32 471 78 95 26), Elien Verbeke (+32 474 71 
09 95) 
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Wat moet ik allemaal in mijn 
(maximum twee) prachtig 
versierde bananendozen 

stoppen/proppen? 
 
1 (speel)kledij met je NAAM op 
 

o sokken 
o slips 
o shorts/broeken 
o T-shirts 
o truien 
o regenjas 
o speel en wandelschoenen (voor dagtocht of 2daagse) 
o zwemkledij 
o slippers/waterschoenen/dergelijke 
o TIP: Steek alles in zakjes per 2 dagen zo blijft je doos 

‘proper’ en verlies je minder. 
 

2 Slaapgerief  
o kussen  
o slaapzak 
o onderlaken 
o kussensloop 
o pyjama 
o beer  
o veldbed voor alle afdelingen!!!  
o Slaapmatje voor op 2daagse (Keti en aspi) 
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3 Wasgerief  
 
o Handdoek 
o Washandjes (Er wordt weinig gedoucht op kamp dus 

zeker een aanrader om snel efkes je vuile knieën te 
wassen voor het slapen gaan.) 

o Douchegel/shampoo/zeep 
o Tandenborstel en tandpasta (bekertje om mond te 

spoelen) 
o Deo voor de zweetbeerkes/beerinnekes 
o Zakdoeken 
o Muggenspray 
o Zonnecrème 
4 Andere  
 
o Strips/boeken 
o Centjes om kaartjes en postzegels te kopen of 

postzegels, briefpapier en enveloppes 
o Pen en papier 
o Adressenboekje van de familie 
o Zaklamp 
o TIP: Elke afdeling moet vaak nog iets extra meenemen. 
 
5 Wat mag ik zeker NIET in mijn bananendoos steken?   
 
o snoep, koeken, frisdrank (mag wel mee op de heen treinrit, maar 

dan moet alles op zijn of worden afgegeven als we aankomen op de 
kampplaats) 

o alcohol 
o sigaretten 
o wapens (ook zakmessen niet) 
o Gsm’s, camera, iPod, tablets, laptops, Nintendo ‘s, teevees,… 
o En ook geen huisdieren zelfs niet per ongeluk. 

 
Alles in dit lijstje die wel meegenomen wordt zal afgenomen 

worden door de leiding en teruggegeven bij terugkomst. 
6 Wat neem ik mee voor op de trein?  
o rugzakje 
o drinkbus (liefst gevuld) 
o lunch en drinken 
o tussendoortjes 
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Speelclub 2 
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SPEELCLUB 2 TO THE FUTURE! 
 
Jaja jullie lezen het goed speelclubvrienden, wij gaan op kamp richting de toekomst! 
Gedurende 10 dagen gaan we ontdekken wat ons binnen veel jaren staat te wachten, spannend toch? 
 
Zijn jullie al benieuwd? Wij ook! Met de speelclub2-leiding waren we zodanig nieuwsgierig dat we een 
speciale vergadering hebben gehouden over wat we daar allemaal zouden kunnen tegenkomen. 
 
Na lang brainstormen en vele discussie’s kwamen we tot de conclusie dat we alle 3 andere ideeën hebben 
over de toekomst, hieronder kan je ze alle 3 vinden. 
 
Welk idee vind jij het leukst? Wat denk je zelf dat er allemaal kan gebeuren in de toekomst die we gaan 
ontdekken op kamp? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot op kamp! 
Groetjes van Alice, Ewoud en Lenny xoxo  

Ik denk dat we in de 
toekomst een 

computer in ons 
hoofd krijgen! Dan 
moet ik nooit meer 

studeren! 

Volgens mij bestaan er later 
robots die al ons werk doen 

en kunnen wij altijd op 
vakantie of op kamp! 

Ik hoop dat we in de toekomst 
rondrijden in vliegende auto’s, 

dan is er nooit meer file 
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Herinnering!!  
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Rakwi 1 
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Dag rakwi-ééners 

  

 
 
Het is bijna zover! Op dinsdag 31 juli nemen jullie de trein richting Medendorf. Daar zullen jullie drie 
belangrijke artiesten ontmoeten, die gaan jullie onderdompelen in de   Rakwi-één-circuswereld.   
Jullie zullen tien dagen verblijven in één van de beste circussen van het land met de beste artiesten 
van Chiro Jow Wervik.   
Lieve rakwi’s, ervaring is een must! Jullie worden alvast gewaarschuwd, er zullen gevaarlijke dieren 
aanwezig zijn.   
De circusdirecteurs verwachten ook dat jullie de komende weken volop oefenen met jongleren, 
koorddansen, messenwerpen, clown spelen, balanceren, goochelen, vuurspuwen ... .  
Jullie leiding staat alvast te popelen om er een onvergetelijk bivak van te maken! Tot in Medendorf!  
  

 
Groetjes de circusdirecteurs  

Iben, Lies en Marieke  
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Zoekertjeees!!! 
 

Wij zijn op zoek naar wasrekken en dozen om in te vriezen! 
Als jullie ons hier mee kunnen helpen zou dit super zijn!!  
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Rakwi 2 
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10 daagse Tour 
voor jeugd 

 
 
 
 

Nieuws uit frankrijk. Vandaag kondigde het bestuur van de meest iconische wielerronde aan 
dat er een ronde komt voor jeugdreeksen. Deze ronde zou 10 dagen duren en starten in het 
waalse dorp Medendorf 
 
Op een persvoorstelling in Parijs maakte het bestuur van de Tour bekend om een tour te oragiseren 
voor jongeren. Uniek is dat deze ronde niet door gaat op de fiets maar met een step. Zo wil men de 
stepsport nog populairder maken bij de jeugd. De organisatie is volop op zoek naar ploegen vol jong 
talent. Volgens initiatiefnemer en bestuurslid E. Steppe mist de stepsport tenonrechte veel 
aandacht die ze eigenlijk verdienen.  
‘Steppen is een van de mooiste sporten die bestaat. Het is zowel een zeer technische sport als een 
inspanningssport dat maakt het kijkplezier zo leuk.’ 

De rakwil 2 leiding van chirojowwervik stappen helemaal mee in dit verhaal. In februari probeerden 
ze een wielerclub op te starten met weinig succes wegens een griepepidemie op de ploeg hun 
eerste trainingsweekend. Nu gooit de bende het over een heel andere boeg en startten ze een 
stepclub. De raketwi’s. De club wordt het ‘team SKY’ van de stepsport genoemd en zit vol met jong 
talent.  
‘Jong zijn is ons grootste talent’ 

Het 4 delige trainersteam van de club beweert dat de sleutel van hun succes in de jeugdigheid van 
het team zit. De jonge athleten zijn nu al toppers maar hebben nog veel groeipotentieel klinkt het. 
Als het van ons afhangt lopen we tijdens de tour junior weg met alle truien.  

Mathias Bruggeman hoofdtrainer bij De raketwi’s is nog steeds op zoek naar jong talent die graag 
wil doorbreken in de sport. Deelnemers aan den tour hebben twee dingen nodig.  

Ten eerste een step (die liefst niet nieuw is want alles die mee gaat met 
de chiro zou wel eens vuil/stuk of verloren kunnen raken). Daarnaast 
zou het fijn zijn dat iedereen zijn eigen groene t-shirt meebrengt groen 
is namelijk het teamkleur deze wordt op de 10daagse omgetoverd tot 
officieel kourstenu. 
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Vraag aan de redactie ‘’??’’ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Ik verlang al om met zijn allen terug  
rond het kampvuur te zitten en  na  
te  genieten  van de avonturen die  
we hebben beleefd!      

Ik  verlan g om al die blije  
gezichtjes te zien tijdens  

het opstaan en het  
ontbijt!      

Ik verlang naar het  
moment dat ik met  

mijn sixpack ov er het  
sleerzeil kan glijden!   

Wij vroegen ons af naar  
welk moment jullie  

verlangen van het kamp?    
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Wist je datjes  
Wist je dat …   

- We met de leiding tijdens het Paasweekend de kampplaats al hebben bezocht?   

- We daar het gekke bivakthema hebben vastgelegd?   

- We daar nog gekkere dingen hebben besproken?   

- Jullie daar nog niets van mogen weten en het dus een verrassing is voor tijdens het kamp?   

- Alle gekheid op een stokje past?   

- Lady Gage 60%¨van haar volgers heeft gekocht?   

- Onderzoek heeft aangetoond dat mensen de mogelijkheid hebben om zelfs te kunnen 
dromen voordat ze eigenlijk geboren zijn?   

- Onderzoek heeft uitgewezen dat Twitteraars minder tijd besteden aan huiswerk dan niet-
gebruikers en lager scoren op toetsen   

- Mensen het vrolijkst zijn op zaterdagavond om 19u26  

- Eén procent van de mannen zich zowel niet tot mannen als tot vrouwen voelen 
aangetrokken   

- Alle garnalen geboren worden als mannen en dat de helft hiervan dan langzaam groeit naar 
het vrouwelijk geslacht   

- De twee mannen van LMFAO oom en neef zijn van elkaar   

- Tijdens WOII M&M’s snoepjes uitstuitend werd verkocht aan het Amerikaans leger   

- Chef koks in China eieren koken in urine   

- Het wereldrecord file in China op elf dagen staat   

- Er elke dag meer IPhones worden verkocht dan baby’s   

- Babyapen communiceren door te smakken   

- De eerste maaltijd van een baby koala de uitwerpselen van zijn moeder is   

- Wereldwijd acht trappisten zijn  

- Er daarvan zes in België gebrouwen worden: Chimay, Achel, Orval,  
Rochefort, Westmalle en West-Vleteren  

- Bier hoogstwaarschijnlijk door een vrouw is uitgevonden   

- Het strafste bier ter wereld het Schotse Brewmeister Armageddon is   

- Dit bier maar liefst 65 procent alcohol bevat   

- De leiding graag keer ne ‘frissn’ drinken   

- Ze hierbij een frisse pint bedoelen   

- Je ze altijd mogen trakteren   

- Zeker het redactieteam van het jowaddetje ook mag trakteren en zij jullie zullen bedanken 
voor het trouwe lezen   
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Heel belangrijk!!!!!! 
Wat je zeker NIET mag vergeten….. 

Is……. 
Eeeeen VELDBEEEEED!! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Iedere afdeling heeft een veldbed nodig dus zeker niet 
vergeten!!!!! 

 
Vergeet ook geen brooddoos en een drinkfles voor 

tweedaagse of dagtocht!! Schrijf je naam erop zodanig 
als je hem verliest dat we weten van wie het is!! 
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KENNETHSCOOP 
VISSEN  
21 februari – 20 maart  
De sterren staan gunstig deze maand, profiteer ervan! Er staan je een paar fijne verrassingen te 
wachten. Misschien wordt het tijd om die ene Chiroboy/girl die al een tijdje een oogje op je heeft 
eens mee uit te vragen?  Zomerlied: Kygo & Ellie Goulding – First time   

RAM  
21 maart – 20 april   
Je streste de afgelopen dagen nogal snel. Dat is nergens voor nodig! Je doet je werk uitstekend en 
iedereen loves you! Het  
Chirojaar is bijna ten einde, maar dit is voor jou nog lang niet het einde van je carrière. Je staat te 
popelen om er volgend jaar een nog beter jaar van te maken.  Zomerlied: Bart Kaëll – Zeil je voor 
het eerst  

STIER  
21 april – 20 mei   
Iedereen staat versteld van je enthousiasme en energie. Samen met de anderen wacht je vol 
ongeduld tot jullie allerlei zotte toeren kunnen uithalen tijdens de zomervakantie. Laat je wel af en 
toe eens goed verwennen want na inspanning komt ontspanning.  Zomerlied: Len Faki – Wide 
Open   

TWEELINGEN   
21 mei – 20 juni   
Er is geen twijfel mogelijk: jij bent geboren voor de Chiro. Je houdt van de Chiro en dat bewijs je 
telkens opnieuw. Iedereen kan op ieder moment op je rekenen en dus is niets voor jou teveel.   
Zomerlied: Bob de Bouwer – Kunnen wij het maken    

KREEFT   
21 juni – 22 juli   
Je krijgt verrassend nieuws te horen. Ga niet zweven en blijf met beide voetjes op de grond staan, 
Kreeft! Denk goed na voor je iets onderneemt. Overhaaste beslissingen kunnen je leven drastisch 
veranderen, maar heb jij er wel een goed gevoel bij? Gewoon gaan dan en blijven gaan.  Zomerlied: 
Herman Van Veen – Opzij opzij opzij   

LEEUW   
23 juli – 22 augustus   
De laatste weken waren superdruk. Hou vol, Leeuw want je bent er bijna.  
Doorzettingsvermogen wordt beloond! Nog even en je kunt genieten van een heerlijke en 
ontspannende momenten waaronder het Chirokamp!  Zomerlied: Kinderen voor  
kinderen – Okido   



Kampeditie Chiro Jow Wervik Pagina 29 van 47 

MAAGD   
23 augustus – 22 september   

Een  onverwachte  ontmoeting zorgt ervoor dat je met je hoofd in de  wolken  loopt.  De 
zomervakantie wordt voor jou twee  maanden  vol  hemelse dromen! Maar blijf af en toe 
met de voeten op de grond!  Zomerlied: Marco Borsato – De meeste dromen zijn bedrog   

WEEGSCHAAL   
23 september – 22 oktober  

 Je bent een beetje somber de laatste tijd. Ga op zoek naar nieuwe uitdagingen en win zo je 
zelfvertrouwen terug. Je zult je duizend keer beter voelen!  Zomerlied: Dj Fresh – Gold Dust   

SCHORPIOEN   
23 oktober – 22 november   
Je hebt er een lastige periode opzitten! Gelukkig haalde je alles uit de kast om de normale gang van 
zaken te herstellen. Je harde werken zullen beloond worden, maar heb geduld.  Zomerlied: Eric 
Prydz – Opus   
 

BOOGSCHUTTER   
23 november – 21 december   
Als je van één ding zeker bent, is het van het volgende: jij wilt de zomervakantie  in  schoonheid 
eindigen en dus organiseer je een feestje voor jou en je vrienden.  Zomerlied: Dj Kicken – Ain’t no 
party like an alcoholic party    
 

STEENBOK   
22 december – 20 januari   
Je hebt afgelopen maand een paar tegenslagen gekend, lieve Steenbok. Maar maak je geen zorgen, 
dit wordt jouw periode! Het kan alleen maar beter worden. Raap al je moed bijeen en geloof in 
jezelf. Zo kun je de vakantie met een goed gevoel inzetten.   
Zomerlied: Frozen – For the first time in forever   
 

WATERMAN  
21 januari – 20 februari   
Watermannen zijn echte feestbeesten, dat is zeker. Maar al die feestjes zorgen ook voor een 
gigantisch ochtendhumeur, is het niet? Probeer je daarin te herpakken  en onthoud het volgende: 
ochtendstond heeft goud in de mond!  Zomerlied: Samson en Gert – Ochtengymnastiek   
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Tito’s 
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Tito Airways  

 

All aboard!  

This is your captain speaking. Are you ready for take-off?  

Widder allezins wel!    

 

Zoals je al wat kun vermoeden staat ons kamp in het thema van 

vliegtuigen en wereldreizen! Waar da we allemaal gaan belanden 

kunnen we nu nog niet zeggen, maar we kunnen wel al meedelen dat we 

gaan weg zijn van 31 juni tot 10 augustus en dat euze vlieger op ons 

staat te wachten aan de hele andere kant van’t land, in Medendorf!   

 

Medendorf? Amo, tis lik int Duits? Jeit da wreed goed upgemerkt! 

Haal ma je beste Jean-Marie Pfaff Duits boven want wir sehn das ganz 

sitten é. Ich habbe meinen Deutsche bucher al boven gehald é.   

Biss dan,  

 

 

 

Der alteid freüliche Titoleidinge  
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Keti’s 
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Hallo beste keti’s na een fantastisch jaar is het wellicht tijd om een fantastisch kamp 
te beleven. Nu hoor ik jullie al denken ja dat is toch logisch? Ja dat is het zeker !!! 
maar geen kamp zonder kamp thema natuurlijk . De verrassing zou er helemaal 
vanaf zijn moesten we het zo vertellen . Daarom krijgen jullie een paar tips. Of voor 
wie het kan vertalen het kamp thema is utani lakini bado tunapenda ahadi yako .  
 

 

  

   

met vriendelijke groeten de keti leiding 
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                     keticarswash   

    
         

Op 8 juli 2018 organiseren de keti's van chiro wervik een 

carwash. Dit ten voordele van hun kamp. Wilt u uw wagen 

camionette of fiets laten blinken als nooit tevoren? Kom dan op 

8 juli zeker naar d'arke (koestraat 25). 

- fiets= €3 

- auto= €6 

- camionette= €8 
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Kenneth zijn moppen   
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Naamtekenen!!! 
 

Hoe kan men er voor zorgen dat wij onze kindjes terug 
kunnen gelukkig maken met dingen die ze verloren zijn???? 

Nu kan je de kledij van je kinderen NAAMTEKENEN. Zo 
kunnen wij op kamp snel terugvinden van wie een verloren 

kledingstuk is. 
Dus neem allemaal maar vliegensvlug een balpen of stift bij 

de hand en schrijf op de etiketten de naam van je kindje! 
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OPROEP! 
 

GEZOCHT, GEZOCHT, GEZOCHT 
 

Wij zijn op zoek naar 
frigo’s/koelkasten en koffiekannen!!! 
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Aspi’s 
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Tom Timptation, Mega ne 'Snap je'  en Chloé Kardashian   

  

  

  

  

 
Zoekertje!   

Ben jij al een hele eind single en word je wat eenzaam? Twijfel je als je partner je trouw zou blijven 
mocht hij of zij bij andere singles zitten? Heb je zin om met nieuwe mensen te gaan feesten? Of wil 
je wraak nemen op je ex? Dan zoeken we jou! Voor ons nieuw programma 'Tomptation Shore' 
zoeken we kandidaten die hierboven aan voldoen!  

 We nemen je voor tien dagen mee naar het prachtige eiland Medendorf, waar je de tijd van je 
leven zal beleven! We verwelkomen je op zaterdag 28 juli om samen met de andere kandidaten te 
vertrekken. De locatie van het vertrek blijft voorlopig geheim. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn 
beperkt 😀  
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Dankwoord  
 

Er werd jullie gevraagd om de 
flapjes van joyvalle te sparen 
en om ze in te geven. 
 
Deze actie is nu intussen aan 
zijn einde gelopen en de 
flapjes werden geteld en 
opgestuurd. 

 
 

We telden maar liefst 765 flapjes  
Dat zijn ongeveer 77 flessen melk!!  

 
765 keer bedankt voor jullie hulp!!!! 

Laten we maar lekker smullen op kamp 
 

Tot dan 😊  
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Tijd voor spelletjes  
Zoek de 7 verschillen in de stal bij de cowboys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie jij welke  

figuur er  

tevoorschijn  

komt?  
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Kan jij je een weg banen in het hoofd van dit 
paard?   
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Achterflap 
 

Deze keer heeft de leiding de achterflap gewonnen, enjaaa 
als je goed kijkt zie je dat het de kampplaats is. 😊 

 
Alvast bedankt voor het leuke Chirojaar en tot op het 

beestige kamp! 


