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Woord vooraf 
 
 
Beste Chirowieten 
 
Ondertussen dat jullie dit lezen, is het Chirojaar al gedaan. Maar, geen paniek! Zoals 
iedereen wel weet, gaan we in augustus op bivak *HOERA*. Als jij dit Jowaddeke hebt 
gekregen, betekent het dat jij er ook bij zal zijn!  
 
In dit Jowaddeke krijg je zowel in het algemeen als per afdeling meer informatie over 
het bivak. Het is ook het moment dat je je eigen afdelingsthema te weten komt. 
 
Ook voor ons, de redactie, is dit het laatste Jowaddeke van het jaar. Dit willen we niet 
zomaar laten, dus hebben we een gedichtje geschreven over het Chirojaar. Daarnaast 
wensen wij jullie zoals iedere keer opnieuw veel leesplezier met het Jowaddeke! 
 
Dit Chirojaar is jammer genoeg al gedaan, 
Maar we laten ons deze zomer nog eens volledig gaan. 
De zondag zou niets voorstellen zonder onze leden, 
Vroeger, maar ook nog in het heden. 
Ook de ouders willen wij in de aandacht zetten, 
Omdat ze ons vertrouwen met het op hun kinderen letten. 
Bijna bivak, ja de leiding zal er volledig voor gaan, 
Dus Amel, let maar op, want wij komen eraan! 
Wij zijn blij dat jullie er waren en er nog zullen zijn, 
Want Chiro allemaal samen, dit is fijn. 
 
Afronden doen we door alle leden, ouders, kookploegleden en andere sympathisanten 
te bedanken voor de hulp en steun in een – alweer – onvergetelijk Chirojaar. 
 
Liefs 
Justin, Rémi en Chloé 
XOX 
 
  



Volwassen begeleiders 
 

 

 

Back to basics” is een trend maar als je iets doet, moet je het goed doen. 
En dus gaat Chiro Jow Wervik nog een stapje verder. 
Terug naar de tijd waar alles begon, net na de oerknal! 

 

Waar kun je dat beter doen dan in de rotsachtige Ardenese oerbossen? 
Slaapgrotten zul je moeten vinden aan een kabbelende beek in het 

voorhistorische Amel. Hopelijk kom je terecht in een sterke stam die je door 
deze Chirostorie kan loodsen. 

 
De kokende neanderthalers hebben ondertussen al de jacht ingezet op een 

groep mammoeten en sabeltandtijgers. Hopelijk brengen ze het er levend van 
af en zijn ze op tijd terug om de hongerige magen te vullen.  

Zorg jij voor de nodige dierenvellen om je ‘s nachts te verwarmen ? Er wacht 
je ongetwijfeld nog een spetterend vreugdevuur om het einde van het stenen 

tijdperk te vieren ! 
 

Maak er in elk geval een memorabel prehistorisch bivak van! 
Jullie VB’s 

Kristien & Korneel  



De kampleiding 
 

Heb je nog vragen over het bivak dat je niet kan terugvinden in het 
Jowaddeke of op de site? Neem dan zeker contact op met de 
kampleiding! 

 
Jessy Dewulf: 0471/78 95 26 
Elien Verbeke: 0474/71 09 95  
Meinert Vanneste: 0479/ 45 20 29  
 
 
 

 
 
  





 



ZOEKERTJES VAN DE 

KOOKPLOEG 
‘Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in de wasmachine’ zong een 

gekkerd van Trafassi een hele tijd geleden..  Om onze wasjes te laten 

draaien zoeken zijn wij voor het kamp nog op zoek naar een 

wasmachine! Zo kunnen we volledig uitgerust op kamp vertrekken. 

 

Kan je ons  hier toevallig mee helpen?  

Laat gerust iets weten!  

Dit kan bij Jos op het nummer 0491/56 08 56 

 

 

 

 

 

 
 
 



Bivak 2019: belangrijke info! 
WAAR:  
Möderscheider Mühle 5 
4770 Amel  
➔ Zo kunnen jullie veel briefjes schrijven! Want post op kamp is kei- tof!!  

WANNEER:  
Voor speelclub t. e.m keti’s: zondag 11 augustus tot woensdag 21 augustus 2019 
Sloebers: woensdag 14 augustus tot woensdag 21 augustus 2019 
De aspi’s (de groep fietsende sportievelingen) vertrekken op donderdag 8 augustus tot 
woensdag 21 augustus 2019 
 
HOE GAAN WE?  
We reizen met het openbaar vervoer, dit wil zeggen bus en trein. Enkele dagen eerder 
vertrekken de aspiranten met de fiets.  
Meer info over het vertrek- en aankomstuur wordt nog meegedeeld.  
 
BAGAGE:  
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 vrijdag 9 augustus tussen 14u en 20u.  
De bagage mag opgehaald worden op 21 augustus na aankomst.  
 
BIVAKLANCERING:  
Een activiteit voor leden en ouders de dag voor het vertrek. (Zaterdag 10 augustus 2019). 
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! 
 Meinert Vanneste (+32 479  45 20 29) 
Jessy Dewulf (+32 471 78 95 26) 
Elien Verbeke (+32 474 71 09 95) 



 

Sloebers 

 

Meinert – Saïne – Marion – Megane  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lieve Sloebers, 
 
Op 14 augustus is het zo ver, dan gaan we met 
alle Sloebertjes op kamp!  
We gaan helemaal naar het verre Amel, in de 
Ardennen!  
 
Daar staat het vliegtuig ons op te wachten, 
want we vliegen helemaal de wereld rond. 
Tijdens het kamp gaan we een hele wereldreis 
maken, heb je er zin in? Wij alvast wel!  
Samen met piloten Mégane, Saïne, Marion, 
Meinert en gastleider Raf gaan we heel wat 
gekke avonturen beleven!  
 

Tot dan!  
(heb je als ouder nog vragen, 
neem gerust contact met ons op!) 

 
  



Speelclub 1 

 

Rémitn – Ylennia - Bert  



 

 



 

 



Speelclub 2 

 
Kenneth – Eva – Mathias 











 



 

Rakwi 1 

 

Justin – Sybren - Tiel 
 
 
 
 



 



  



Vraag aan de redactie! 
 

Wat is iets dat jij nooit meer zal vergeten van dit Chirojaar? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Wat een speciaal plaatsje in 
mijn geheugen zal krijgen is 
ongetwijfeld mijn huwelijk 

tijdens de eerste Chiro-
activiteit van mei. Een man als 

ik trouwt tenslotte niet elke 
dag! In bijlage vinden jullie een 

foto met de priester op deze 
heuglijke dag. 

Wat ik niet snel zal vergeten, is 
hoe Rakwi-2 heeft gewonnen 

tegen Rakwi-1 op een prachtige 
zondagnamiddag. Bewijst dat wij 
de beste zijn! Daarnaast weet ik 
dat ik nooit meer mijn GSM mag 
meenemen naar de Chiro omdat 

ik het toch maar verlies…  

Euh, dat is een moeilijke vraag 
waar ik zelf niet op kan 
antwoorden. Ik denk dat het dan 
toch het volledig jaar is geweest. 



Rakwi 2 

 
Meine – Alice – Chloé 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



Tito 

 
Jessy – Martha – Jonas – Lies 





Allemaal beestjes 

Zoals elk jaar hebben we ook bezoek van beestjes op kamp! Maar voor welke beestjes 
moeten wij nu net opletten?? We maken een top vier!!  

Op nummer vier: De wesp! De belangrijkste tip voor wespen is 
dat je ze gewoon met gerust laat! Hoe banger jij bent en rond je 
slaat, des te bozer dat de wesp wordt. Alleen kalmte kan je 
redden!  
 
 

 
Op nummer drie: Is een mogelijke bezoeker dit zijn luizen. 
Controleer jullie lieve schatten op voorhand, zodat ze zich niet 
kunnen verderzetten in andermans haar. Gelieve ook de 
nodige maatregelen te nemen als jullie kind luizen heeft!  

Als jullie kind luizen heeft gelieve dit op voorhand te 
melden aan de leiding!  

 
Op nummer twee: 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. 
 
En op nummer één 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,.. 
 
 
 

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, maar het kan altijd handig zijn 

om deze bestrijdingsmiddeltjes bij ons te hebben! 
 



Keti 
 

 
  

Elien - Iben 



 



Aspi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robbe – Marieke 
 



 



 

Wist-je-datjes 
 

- We dit jaar weer naar een Duitstalige kampplaats gaan? Haal dus maar 

je beste Duits uit! 

- We de kampplaats in april hebben bezocht en het een prachtige plek 

vinden? 

- 11 augustus een fantastische dag is om te vertrekken? 

- De Aspi’s hun “kittn gaan meugen smotn”? 

- Jan en Yves AKA Batman gelukkig weer meegaan om een duwtje in de 

rug te geven? 

- We op vlak van GSM ook terug gaan naar de prehistorie, dus dat de 

leden deze niet moeten meenemen? 

- We ook geen televisie gaan kijken op kamp, want dat bestaat niet in de 

prehistorie? 

- De spelletjes veel leuker zullen zijn dan het kijken naar televisie? 

- Als je meer wil weten over de levensstijl van in de prehistorie, je naar 

de Flinstones moet kijken? 

- Dit het laatste kamp is van Alice als hoofdleidster en er dus iemand 

anders zal optreden volgend jaar? #BedanktAlice 

- Ze in de prehistorie het alfabet nog niet gebruikten, dus dat het niet 

erg is mocht je een schrijffoutje tegenkomen? 

- Dit ons laatste wist-je-datje was van het Chirojaar? Daaaag en bedankt 

hé! 

- Dat als je ten slotte nog een zakje moet hebben je het maar moet 

zeggen eh? 

  



Sfeerfoto’s  
Nog eens het jaar herbeleven? Check dan zeker deze foto’s! 

 

 
 

 

            



      

           

             

      



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! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/topjes 
o Truien  

o Regenjas  
o Speel- en wandelschoenen (voor dagtocht of 2daagse)  
o Zwemkledij  
o Slippers/waterschoenen/dergelijke  
o TIP: voor de kleinere afdeling is het handig om alles in 

zakjes per twee dagen te steken zo blijft je doos 
‘proper’ en verlies je minder.  

2. Slaapgerief  
o Kussen  
o Slaapzak  

o Pyjama  
o Beer  
o Veldbed voor alle afdelingen (behalve sloebers)  
o Slaapmatje voor op 2-daagse (keti en aspi)  

 
Sloebers 

o Onderlaken  
o Kussensloop  
o Slaapzak  

 



3. Wasgerief  

o Handdoek  
o Washandjes (er wordt niet elke dag 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.  
o Pen en papier  
o Adressenboekje van de familie  
o Zaklamp  
o TIP: Bekijk zeker je afdelingsartikeltje want sommige 

afdelingen moeten vaak iets extra meenemen.  

5. Wat mag 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, camera, iPod, tablets, laptops, Nintendo’s, 

teevees,…  
o En ook geen huisdieren!  

 

Alles wat niet thuishoort op een kamp en 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 (in brooddoos) en drinken 
o tussendoortjes 
 



 

 

 
Wil je een nieuwe trui of t-shirt? Contacteer dan zeker Dorine 

Lesage op het nummer 0491 56 08 40! Verder kan je ook langs bij 
haar thuis: Kasteelstraat 16 te Wervik. 

 



 



 


