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Woordje vooraf
Dag liefste lezers

WAT.EEN.JAAR.

Het Chirojaar zit erop en de redactie blikt er zeer positief 
op terug. Het was een zeer bewogen jaar met heel wat 
leuke activiteiten op de agenda. Maar niet getreurd want in 
augustus vertrekken we op bivak HOERA!

De roddeltantes, waarzeggers, Jos en de factcheckers 
hebben voor deze laatste editie nogmaals alles uit de kast 
gehaald. Stoom je klaar voor de sappigste roddels, een 
ongeziene horoscoop, de verrassendste wist-je-datjes, een 
opdrachtje van Jos, de verbazingwekkende facts en fabels 
en het allerbelangrijkste: je komt het kampthema en het 
afdelingsthema te weten spanneuuuuund… 

Aan alle leuke liedjes komt jammergenoeg een einde: het 
laatste Jowaddeke van dit jaar is een feit. Dit wil ook zeggen 
dat onze taak als redactie erop zit. Het was voor ons een 
hele eer om de inhoud en lay-out te verzorgen van dit 
fantastische boekje. Misschien tot volgend jaar? 

De redactie wenst jullie heel veel leesplezier. 
Redactie 2021-2022 OUT

PS: kijk zeker naar de laatste pagina, 
daar verzorgde de aspi leiding ons van een grappige cartoon!



GL artikel 
Dag iedereen!  
 
Het werkjaar is alweer voorbij gevlogen! We hebben dan ook weer heel wat doorstaan en verwezenlijkt. 
Zo zijn we enkele keren opnieuw heel creatief moeten zijn met de coronaregels, maar hebben we 
desondanks alle activiteiten kunnen laten doorgaan. Daarnaast hebben we opnieuw top edities gehad van 
El Toro Loco en Fantaspi, een fantastische Italiaanse avond, overheerlijke truffels, een nog leuker 
afdelingingsweekend en hebben we eindelijk een heel weekend  ons 25 jaar bestaan kunnen vieren op het 
feestweekend. 
 
Al deze activiteiten zijn dan ook niet kunnen doorgaan zonder jullie steun. Wij danken dan ook graag jullie 
– ouders en leden – voor alle inspanningen die jullie leveren voor de Wervikse Chiro. De ouders in het 
vertrouwen die jullie geven aan ons en de leden voor jullie enthousiasme elke zondag. Alsook onze 
voltallige leidersploeg – bestaande uit 29 enthousiaste leiding dit jaar – een dikke dankjewel om jullie te 
engageren om elke zondag een speelse namiddag te maken voor onze jeugd. Daarnaast willen wij ook 
onze VB’s – Hilde en Toni – en onze secretarissen – Jeroen en Dimitri – bedanken voor de vele hulp die zij 
ons geven. Zonder jullie allemaal zou de Chiro niet draaien zoals ze nu doet. 
 
Na twee jaar geeft Rune volgend jaar de fakkel door aan Louis Roussel. Hij wordt dan ook de nieuwe 
groepsleider samen met Luna! Proficiat!  
 
Wij kijken er alvast naar uit om nog eens 10 dagen alles van ons zelf te geven en de tijd van ons leven te 
beleven met jullie!  
 
 
Vele speelse Chiroetjes 
De Groepsleiding  
Luna & Rune  
 
 

Luna       Rune Louis 



VB artikel 
Hello there! 
Gegroet, lezer van dit Jowaddeke, 
Chirowiet, Happy Hippie, 
 
Je hebt het allerlaatste Jowaddeke van 
dit Chirojaar in je handen. En wat betekent dit? 
Proeven of examens zijn achter de rug. Je boekentas, 
al dan niet inclusief dat laatste restje boterham, rust 
de volgende 2 maanden in het verste hoekje van je 
kamer. De zomervakantie kan nu echt beginnen en die 
vakantie zal vonken geven! 
 
Net zoals jullie, verlangen ook wij naar een bivak 
zonder beperkingen.  Een bivak waar weer voluit 
samen gespeeld kan worden.  

En deze zomer wordt Bree the place to be! 
Dankzij Chiro JOW krijgt Bree er zowaar een 
gloednieuw festival bij!  
Leiding en kookploeg zijn volop aan het voorbereiden. 
Podia, muziekboxen, festivaltenten, foodtrucks, … 
maar ook klassiekers als tabaksdozen, sleerzeilen, 
blaaspijpen, … alles wordt in gereedheid gebracht! 
 
Haal de flowerpower in jezelf naar boven. Steek een 
bloem in je haar. Go with the flow! Feel the vibe! 
Verzet je tegen de kapitalistische en materialistische 
maatschappij. Feel the love, be happy, be hippie! 
 

We wensen je een fantastisch bivak! 
Mic drop, peace out! 

 
Jullie VB’s,  

Hilde en Toni.  
 

Of zoals hippies zeggen:  
“Keep on truckin, flower child!” 



DE KAMPLEIDING
Welkom op Woodstock! Dit jaar staat dit geweldige festival onder leiding van

Noa Cauliez en Victor Claeys. Samen met de volledige leidingsploeg en de
kookploeg zullen we er een onvergetelijk tijd van maken voor alle

festivalgangers.

Heb je nog vragen? 

Bij vragen kun je de kampleiding contacteren of een mailtje sturen naar
kampleidingchirojow@outlook.com. 

Bel gerust! Noa Cauliez (0478 05 30 36) of Victor Claeys (0497 27 57 24)



BEESTJES
Op een festival moet je op ieder moment aandachtig zijn voor gevaarlijke
beestjes. 

Als je op een festival bent is de weinige slaap die je er hebt van levensbelang.
Daarom is het belangrijk om de muggen van je weg te houden. Dit kan
doormiddel van muggenmelk, citroengeur, anti-mug bandje,...

MUGGEN

TEKEN
Teken komen ook op een festival voor. Daarom is het belangrijk om rustig te
blijven als je denkt zo'n klein beestje op je huid ontdekt te hebben. Meld dit direct
aan je leiding. Zij zullen er met een stift een cirkel rond tekenen en je dan naar de
verpleegster sturen op het festival. Trek deze teek er zeker niet zelf uit. Anti-
teekmiddel kan ook worden gekocht bij de apotheker. 

LUIZEN
Controleer zeker voor je naar het festival gaat ook of je luizen hebt. Zo
kunnen ze zich tijdens het festival zeker niet verspreiden onder de
festivalgangers. 

WESPEN
Iedereen heeft wel wat schrik van wespen. Laat deze gewoon met rust, dan zullen
ze jou ook niets doen. 

COVID
Het beestje mag dan wel grotendeels verdrongen zijn, het bestaat wel nog steeds.
Daarom moeten we steeds oplettend blijven. Merk je dat je ziek bent voor het
festival, twijfel dan zeker niet om je toch eens te testen zodat we het beestje niet
meenemen naar het festival. 

Vergeet dus zeker niet om deze bestrijdingsmiddeltjes bij je te hebben! 
Ieder jaar komen we wel eens in contact met één van deze beestjes, maar dit

wordt steeds goed opgelost dus geen zorgen. 



NAAMTEKENEN

Op een festival raken vaak heel wat dingen verloren.
Om ervoor te zorgen dat jullie deze achteraf nog
terug krijgen is het belangrijk om je naam in het

etiket te schrijven. 



Wat moet ik allemaal in mijn (maximum twee) prachtig versierde 
bananendozen stoppen/proppen? 

 

1 (speel)kledij met je NAAM op 
➔ Sokken 
➔ Slips 
➔ shorts/broeken 
➔ T-shirts 
➔ Truien 
➔ Regenjas 
➔ speel en wandelschoenen (voor dagtocht of 2daagse) 
➔ zwemkledij 
➔ slippers/waterschoenen/dergelijke 

 
TIP: Steek alles in zakjes per 2 dagen zo blijft je doos ‘proper’ en verlies je minder. 

2 Slaapgerief 
➔ Kussen 
➔ Slaapzak 
➔ Onderlaken 
➔ Kussensloop 
➔ Pyjama 
➔ Beer 
➔  veldbed voor tito’s, keti’s en aspi’s  

 
3 Wasgerief 
➔ Handdoek 
➔ Washandjes (Er wordt weinig gedoucht op kamp dus zeker een aanrader om snel 

efkes je vuile knieën te wassen voor het slapen gaan.) 
➔ Douchegel/shampoo/zeep 
➔ Tandenborstel en tandpasta (bekertje om mond te spoelen) 
➔ Deo voor de zweetbeerkes/beerinnekes 
➔ Papieren zakdoeken 
➔ Muggenspray 
➔  Zonnecrème 
4 Andere 
➔ Strips/boeken 
➔ Centjes om kaartjes en postzegels te kopen of postzegels, briefpapier en 

enveloppes 
➔ Pen en papier 
➔ Adressenboekje van de familie 
➔ Zaklamp 

 
TIP: Elke afdeling moet vaak nog iets extra meenemen. 
 



5 Wat mag ik zeker NIET in mijn bananendoos steken? 
➔ 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) 
➔ alcohol 
➔ sigaretten 
➔ wapens (ook zakmessen niet) 
➔ Gsm’s, camera, iPod, tablets, laptops, Nintendo ‘s, teevees,… 
➔ 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. 

 
Info over het vertrek en wat er moet worden meegenomen als we reizen naar de kampplek, 
zal later nog worden meegedeeld.  



De leden van de redactie van het Jowaddeke, Emma D., Juliette D. en Eva B.



Vraag aan 

Hoe vonden jullie het om de redactie te zijn van het Jowaddeke?

ik vond het heel spannend. Ik voelde mij echt vereerd om 
deel te mogen uitmaken van De Redactie van het Jowaddeke. 
Het was mijn eerste jaar dus probeerde ik natuurlijk indruk 
te maken en de verwachtingen hoog te houden. Ik vond het 
heel leuk om aan het Jowaddeke te werken en dit zo creatief 
mogelijk in te vullen, maar dit zou allemaal niet gelukt 
zijn zonder mijn top teamleden. Dikke S/O naar Emma en 
Juliette!
Ik hoop daarom dat ik volgend jaar opnieuw geselecteerd 
wordt om deel te mogen uitmaken van De Redactie.

Ik was het groentje en had dan ook veel te leren. Mijn 
grote voorbeelden Juliette en Eva hebben me de kneepjes 
van het vak geleerd en zo groeide ik uit tot een echte 
redactrice. Ik ben heel dankbaar dat ik samen met hen het 
Jowaddeke mocht verzorgen.

Na het fantastische vorige redactiejaar had ik wat schrik 
dat dit jaar dit onmogelijk kon evenaren. Maar niets bleek 
minder waar! Ik ben zeer trots op wat we samen hebben 
bereikt en vond het fantastisch om de leden bijvoorbeeld 
via de roddeltjes te leren kennen! Het was een eer om in 
de redactie te mogen zetelen en wil dan ook Eva en Emma 
bedanken voor de aangename samenwerking



Sloebers



JOEPIE! WIJ
GAAN OP SAFARI

VAN 3 TOT 10 AUGUSTUS
WIJ HEBBEN ER AL SUPER VEEL
ZIN IN! HOPELIJK JULLIE OOK.

 
TOT DAN!

CHARLOTTE, IBEN, LOTTE EN JULIE



Op kamp zullen we de 'big five'
spotten, dit zijn de belangrijkste

dieren die je moet gezien hebben als je
op safari gaat. Kan jij de rebussen

ontcijferen om te raden welke dieren
dit allemaal zijn?

DIER 1 DIER 2

DIER 3 DIER 4

DIER 5 Hebben je ouders (of jijzelf) nog een
vraag over het kamp?  Bel gerust! 

Charlotte: 0477320989
Lotte: 0475673615
Julie: 0471232796
Iben: 0476671102



Speelclub 1



Een schat!?



Geachte, 
Mijn naam is koning Lodewijk XXI, trotste heerser van een prachtig rijk. 
Tenminste, dat was het toch... Mijn rijk was het meeste prachtige en bloe-
iende rijk van heel de wereld. Van ver stond mijn rijk bekend voor haar 
pracht en praal, vriendelijke mensen, heerlijk eten, prachtig kasteel.... Tot we 
enkele jaren geleden bezoek kregen van de TYRA, een negenkoppige vuur-
spuwende draak. Deze draak veroverde beetje per beetje mijn prachtige rijk. 
Al mijn inwoners werden ontvoerd, of vluchtten weg. Ik kon, tot mijn groot 
verdriet, hen niet beschermen. Mijn hart bloedt als ik zie in welke toestand 
mijn rijk zich nu bevindt. Alles is verlaten en leeg, ik ben nog de enige in-
woner in mijn rijk en woon helemaal alleen in mijn groot kasteel. 

Ik ben vastberaden om mijn rijk te blijven beschermen, maar ik moet eerlijk 
zijn, ik word er ook niet jonger op. 10 augustus vier ik mijn 100ste verjaard-
ag. Tot mijn groot verdriet vrees ik dat ik er niet in zal slagen deze bloedors-
tige draak te verslaan. 

Dit is mijn laatste sprankeltje hoop. Lieve mensen van de toekomst, uit de 
grond van mijn hart wil ik deze missie aan jullie toevertrouwen. Iets in mij 
zegt dat in jullie echt ridders, prinsessen, prinsen, hofnarren,... schuilt. Al-
stublieft, versla de draak, red mijn rijk & herstel het in haar oorspronkelijke 
pracht. Jullie kunnen het. 

Hartelijke groeten
Koning Lodewijk XXI. L

Dit lijkt me de perfecte opdracht voor 
Speelclub 1!!

Ps: dit zal zeker een hevige strijd 
worden. Neem dus zeker genoeg kleren 
mee en een outfit dat kapot mag!
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Speelclub 2



India
S P E E L C L U B  2  / /

S पे ए   लु ब्  २

31 juli - 10
augustus

2022



Eम Rउने

Nओअ Rएम



Naast de verdeling van koloniale gebieden heeft India vandaag de dag ook veel problemen met massale 
vervuiling. Gooi dit Jowaddetje dus niet op de openbare weg! 

Puzzel / kleurplaat 
Hé! Het Verenigd Koninkrijk koloniseerde lang, lang geleden wat vandaag de 
dag India is. Wanneer de kolonisatie gedaan was wisten de Engelsen jammer 
genoeg niet zo goed wat ze moesten doen met het land. Helpen jullie het 
Britse imperiale rijk bij het verdelen en inkleuren van deze puzzel genaamd 
Brits-Indië? Alvast bedankt en veel kleurplezier! 

Imperiale groetjes, 

De speelclubleiding 

 



Rakwi



 

DE RAKWI’S
RAKWI’S



 

 

Beste Rakwi’s!

Smout mo alvast junder kitten, want widder gaan oes heelt 
kamp inleevn gelik daw Kampioenen zin! 
Dus kik mo ne keer extra vele na Fc De Kampioenen (mo 
nie te vele want buitn speeln is vele sjikker) vo junder voor te 
bereiden ip het sjikste kamp van junder leevn!

Wuk verwachtn widder daj ga mee ein? Ewel eh, we gaant ki 
zeggen:

- Al junder gerief daj normaal moe mee ein ip kamp
- Voetbal kleren (da moe nie veel speciaals zin)
- Kleren zoda je je ku verkleden gelik jin van in De 
Kampioenen (bv: Boma, Carmen, Xavier,... Of zelfs de hond 
Nero!)
- En als latste, mo zeker nie et belangrijkste, judder goed 
humeur eh vaneigens!

Widder zien et alvast zitn, hopelijk gidder wok?!

Tot ton e!
Judder Rakwi leiding

Loic, Oona, Marion, Nore en Eva



Tito 1



kampthEma tito 1
Hey tito's, 

 
Dit jaar willen we het jullie niet zo makkelijk maken. Jullie

mogen zelf zoeken naar het thema en dat doormiddel van
onderstaande woordzoeker. Er moeten 9 woorden worden

gevonden maar misschien weten jullie het thema al na 3
woorden. 

Misschien nog een tip: De beginletter van het thema kun je
achterhalen uit de titel van dit artikeltje.

 
Het is nu dus aan jullie, veel succes!!

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Niet te vergeten!
    De motivatie van de deelnemers is van groot belang

voor Expeditie Robinson. Daarom moeten jullie allemaal
tegen 20 juli een filmpje doorsturen naar je leiding

met daarin jouw motivatie, waarom jij de nieuwe Robinson
moet worden. Daarnaast verwachten we jullie op 31

augustus allemaal mooi in outfit om deze expeditie aan
te vatten. 

 
We kijken er alvast naar uit om jullie te mogen ontvangen

op Expeditie Robinson around the world!

dag beste kandidaten,
 

Via deze weg wil ik jullie feliciteren dat jullie allen geselecteerd
zijn om deel te nemen aan Expeditie Robinson. 

Het is een jubileumeditie waarbij we dit jaar niet naar 1 plaats
gaan, maat verschillende speciale landen bezoeken over heel

de wereld.
Jullie zullen in 2 kampen strijden tegen elkaar voor de titel:

Expeditie Robinson 2022!
 

 
 
 



Tito 2

Na het afscheid van Zoé voelde het wat leegjes aan bij 
Tito 2, daarom besloot Willem sinds maart het team te 
vervolledigen. Welkom Willem!



  

 

 

 

Beste Titinfluencers!  

Wij zijn helemaal hyped om aan te kondigen dat jullie allemaal geselecteerd zijn voor de allereerste 
editie van Titomag™®©: Vacation Marathon: All Star Edition! Jullie zijn individueel verkozen omwille 
van jullie relatability, gamerscores, epicness, drip en andere talenten die jullie een unieke toevoeging 
maken tot onze cast vol befaamde internetsensaties. Bereid jullie alvast voor op een reis vol drama, 
actie, avontuur en passie! Op het programma staan razend originele en ongeziene concepten zoals 
een bootcamp, een datingshow en vele andere trends die ons zeker en vast ontelbare clicks, ad 
revenues en brand deals zullen opleveren! Dus brainstorm catchphrases en stoom die 
superioriteitscomplexen maar al klaar want wie weet wordt jij de nieuwe Pewdiepie, Charli D’Amelio 
of James Charles en wordt deze exposure het station vanwaar jouw hypetrein de lucht in schiet!* 

*Elke willende participant verbindt zich 5 jaar met  Titomag™®© , zal dit vermelden in elke 
gepubliceerde media  staat 80% van winst af in deze afgebakende tijdperiode (met optie 
contracthernieuwing) 

TITOMAG. 



Keti



 

  

 



 

  

 



Beste keti’s 

 

Mathias, Luna, Lies en Tiel hier. Wij zijn al een tijdje 
bezorgd omtrent de staat van de planeet. Deze 
existentiële bedreiging wordt door de leiders van de 
wereld niet serieus genoeg genomen dus nemen wij ons 
heft in eigen handen. We hebben ons daarom 
ingeschreven in het SpaceX programma om naar Mars 
te gaan en daaromtrent kregen wij recentelijk wel een 
heel speciale boodschap. (zie YouTube link) 

 

https://youtu.be/11nzaQNgDso 

 

Na dit heugelijk nieuws van de CEO van SpaceX kunnen 
we dus met enige trots zeggen dat wij Mars mogen gaan 
koloniseren. Dit als de eerste mensen ooit, een hele eer 
dus. Mathias was meteen ontroerd en herinnerde zich 
nog de maanlanding in 1969, die hij live op televisie 
volgde en de droom die hij toen had om astronaut te 
worden. Tiel hield meteen een Star Wars marathon 
terwijl Luna ‘The Martian’ bekeek om wetenschappelijke 
redenen en niet om op Matt Damon te crushen. Lies was 
dan weer eerlijk over haar droom om net zoals in 
‘Gravity’ in een ruimteschip te zitten met George 
Clooney. Deze laatste moeten we wel nog overtuigen om 
mee te komen….  



Beste keti’s 

 

Mathias, Luna, Lies en Tiel hier. Wij zijn al een tijdje 
bezorgd omtrent de staat van de planeet. Deze 
existentiële bedreiging wordt door de leiders van de 
wereld niet serieus genoeg genomen dus nemen wij ons 
heft in eigen handen. We hebben ons daarom 
ingeschreven in het SpaceX programma om naar Mars 
te gaan en daaromtrent kregen wij recentelijk wel een 
heel speciale boodschap. (zie YouTube link) 

 

https://youtu.be/11nzaQNgDso 

 

Na dit heugelijk nieuws van de CEO van SpaceX kunnen 
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Overleven op Mars zal geen makkie zijn, daarom gaf 
Elon ons de opdracht om zoveel mogelijk over Mars te 
leren. Hier zijn alvast enkele feitjes die niet uit jullie 
kennis mogen ontbreken volgens Elon. Wist je dat… 

• Mars een straal heeft van 3396km en daarmee de op 
een na kleinste planeet is na Mercurius 

• Mars gemiddeld 225 miljoen km van de aarde verwijdert 
ligt 

• de minimum oppervlaktetemperatuur er -143°C is en 
maximum 35 °C. 

• een dag er zon 24u 39m en 35 seconden duurt 
• het vernoemd is naar de Romeinse god van de oorlog 
• een jaar er 687 aardse dagen duurt 
• de planeet ook zo’n vierenhalf miljard oud is 
• Mars 2 manen heeft, Phobos en Deimos 
• Phobos groter is dan Deimos, maar beiden veel kleiner 

zijn dan onze maan. 
• de zwaartekracht op Mars maar 40% zo krachtig is als 

deze op aarde en we dus allemaal 60% vermageren 
eens we op Mars toekomen. 

• Mars zes keer in de aarde kan 
• Op Mars de grootste vulkaan in ons zonnestelsel ligt, 

namelijk de Olympus Mons. 
• Mars de 4e verst verwijderde planeet is in ons 

zonnestelsel 

Vergeet deze weetjes dus niet goed te bekijken 
vooraleer we vertrekken, ze kunnen nog van pas 
komen!  



Aspi





t nieuw testament
Aspi 2022

Na een moment van openbaring en helderheid zijn we tot 
het inzicht gekomen dat we ver van de waarden die we ooit 
hoog in het vaandel hielden afgedwaald zijn. Lucifer, den 
duivel vermomd als de lusten van het leven liet ons 
afdwalen van het rechte pad. God in al zijn rechtvaardigheid 
en heerlijkheid gaf ons de kracht en het inzicht om de 
pilaren waarop we onze vereniging hebben gebouwd terug te 
vinden. Hij gaf ons de moed en de goesting die we in ons 
zondaars leven verloren terug. Het is nu aan ons om het 
heilige woord en licht van God met jullie te delen.

Twee weken lang gaan we op zoek naar onszelf door 
bezinning, zelfreflectie en het te bestuderen van de heilige 
teksten.

Hier alvast een voorsmaakje.

‘Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen 
honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer 
dorst krijgen.’ Johannes 6:35

Chappen zal alvast geen probleem worden dit kamp! 

Amen

Groetjes Meine en Robbe



t nieuw testament
Aspi 2022

Na een moment van openbaring en helderheid zijn we tot 
het inzicht gekomen dat we ver van de waarden die we ooit 
hoog in het vaandel hielden afgedwaald zijn. Lucifer, den 
duivel vermomd als de lusten van het leven liet ons 
afdwalen van het rechte pad. God in al zijn rechtvaardigheid 
en heerlijkheid gaf ons de kracht en het inzicht om de 
pilaren waarop we onze vereniging hebben gebouwd terug te 
vinden. Hij gaf ons de moed en de goesting die we in ons 
zondaars leven verloren terug. Het is nu aan ons om het 
heilige woord en licht van God met jullie te delen.

Twee weken lang gaan we op zoek naar onszelf door 
bezinning, zelfreflectie en het te bestuderen van de heilige 
teksten.

Hier alvast een voorsmaakje.

‘Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen 
honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer 
dorst krijgen.’ Johannes 6:35

Chappen zal alvast geen probleem worden dit kamp! 

Amen

Groetjes Meine en Robbe

CHIRO JOW KLEDIJ TE KOOP!

Bij interesse contacteer Dorine 
Lesage op het nummer 0491 56 08 40
Verder kan je ook langs bij haar 
huis: Kasteelstraat 16 te Wervik.



CHIROSCOOP
Benieuwd wat de sterren komend Chirokamp voor jou voorspellen? Ben je ook zo 
verbaasd dat onze huiswaarzegster al elke keer gelijk had met haar voorspellingen? Lees 
hier wat er dit kamp je te wachten staat!

Ram

Kreeft

Steenbok

Tweeling 

Leeuw

Jij wil dit kamp graag alles op het gemakje doen, daardoor kom je overal te laat! Pas 
op dat je niet te laat komt in de formatie, Ram. De afwas helemaal alleen doen lijkt 
me geen pretje. Maar toch zal deze chille vibe bij bepaalde spelletjes in je voordeel 
spelen! 

Gepakt en gezakt met 2 overvolle dozen boordevol verschillende outfits, vertrek je 1 
augustus naar het mooie Bree. Bij terugkomst zullen je dozen plots veel minder vol 
lijken. Geen zorgen, de verloren voorwerpen staan tot uw dienst! Maar probeer toch 
zeker overal je naam op te schrijven, beste Kreeft. 

Jij zal niet alleen 10 dagen de tijd van je leven beleven, maar ook de zotste 
avonturen meemaken die je bij thuiskomt ongetwijfeld naar iedereen wil vertel-
len. De zomer lacht je toe, Steenbok. Geniet er ten volle van! 

Dit kamp zal je de leden van andere afdelingen 
beter leren kennen. Je zal het goed kunnen vinden met hen, nieuwe vriend-
schappen worden gesmeed! Deze zullen ongetwijfeld na het kamp nog steeds 
standhouden! 

De afwas doen? Helpen het spel opruimen? Een tent opzetten? Niets is jou 
teveel! Jij staat altijd, maar dan ook altijd klaar, om te helpen. En natuurlijk hoort 
daar je aanstekelijke glimlach bij! Dat zal dit kamp meer dan ooit erkend worden, 
blijf je vrolijke zelve, Leeuw! 



Vissen

Boogschutter

Schorpioen

Stier

Waterman

Maagd

Weegschaal

Jij wacht al het hele jaar je moment af om met die ene knapperd waar je al eeuwig 
een oogje op hebt, een gesprek te voeren. Wacht niet tot de laatste avond, maar ga 
meteen op je doelwit af. Wie weet spotten we jullie samen aan het kampvuur? 

Jij matcht dit kamp bijzonder goed met Waterman. Zelf de leiding heeft de chemie 
tussen jullie zien hangen. Blijft het bij een sterke vriendschap? Of wordt het meer? 
Hoe dan ook, je hebt er een soulmate bij! Jullie vormen een onoverwinnelijk duo! 
 

Waar haal je toch je energie? Op dagtocht/tweedaagse blijf je maar doorstappen! 
Jou voeten lijken nooit pijn te hebben. 
Je liedjes fleuren de wandeltocht ook enorm hard op, smeer alvast je stembanden! 
1 2 3 4 5 6 7, zo gaat het goed, zo gaat het beter, alweer een kilometer! 

Hoe kan het toch dat onze fantastische kookploeg dit kamp, keer op keer jouw 
lievelingsgerechten op tafel zet? Jij zal zeker niet verhongeren. Geef de kookploeg 
hier gerust eens een complimentje over! 

Opstaan is misschien niet een van je specialiteiten, eenmaal na het ontbijt ben je 
levendiger en vrolijker dan ooit! Jij fleurt iedereen zijn dag op met je enthousiasme 
en (flauwe) mopjes.  

Je geluk kan niet op! De toekomst ziet er rooskleurig uit!  Ook op kamp win je alle 
spelletjes en worden je vriendschappen sterker dan ooit. Geniet ervan, want je 
verdient het! De zomer lacht je toe! 
 

De sfeer zit goed in je familie, winst op familiedag zou dan ook de kers op de taart 
zijn. Op deze dag ga je er dan ook volledig voor. Maar zal dit genoeg zijn om de titel 
‘winnaar’ te bemachtigen? Wie zal het zeggen! 

CHIROSCOOP



Gossips met Eva & Juliette
Bij de sloebers ontstond een prachtig koppeltje over de grenzen Wervik & Kruiseke

heen. Zorgt het kamp voor een extra boost van hun relatie???
 

Iben, Victor en Rémi hebben hun diploma op zak! Van hun grote voorbeeld Iben is
het al zijn 2de diploma. Victor en Rémi zijn zo jaloers, dat ze daarom ook nog gaan

verder studeren. 
 

R.B. is een echte fietsenverzamelaar! Is jouw fiets verdwenen? Kijk uit dat hij hem
niet heeft geleend om zijn 'collectie' te vervolledigen! 

 
Veggie Willem heeft HET middel ontdekt tegen zijn hooikoorts! Elke ochtend eet hij

nu een paar pissebedden bij zijn cornflakes. 
 

L.D.S. heeft zich meer dan geamuseerd op gewestweekend! Ze droomt er nog steeds
over...

 
Freya is druk bezig met de onderhandelingen om de vetste artiesten te regelen op
ons Woodstock festival. Er wordt gefluisterd dat A.L. alleszins al zal te zien zijn op

de mainstage! 
 

Er zijn gesprekken aan de gang tussen KSA Grensvuur en Chiro JOW Wervik om te
fusioneren. Loïc en Luna zijn alvast heel hard fan!

 
Onze kampleiding (Noa en Victor) zijn druk bezig met het inoefenen van een
spectaculaire dans en zangshow. Naar verluid zullen ze dit op laatste avond

opvoeren. Victor zou zelf een operalied brengen!
 

Mathias Bruggeman is sinds vorige week maandag officieel lid van de Okra (Dé
grootste vereniging voor 55-plussers in Vlaanderen en Brussel)

 
Meine zegt altijd dat hij 'traint voor zijnen triatlon' maar eigenlijk traint hij om te

flexen voor zijn liefje Charlotte...
 
 
 



Heb jij een roddel voor ons? Hebben jouw vrienden iets geks uitgestoken? Laat het ons
weten! Contacteer ons gerust, of stuur een mailtje: jowaddetje@hotmail.be

Willem kent het getal π tot 100 nummers na de komma, Hij leerde dit vanbuiten om
indruk te maken op iemand van de leiding! Maar op wie wilde hij indruk maken?!?!

Eénnnn vooral is dat gelukt?
 

Naar goede bron kreeg Roy een nieuwe werkaanbieding en werkt/pauzeert
voortaan met enkele andere Roy's bij Royco! #pauzewerkt.

 
Emma heeft al een paar succesvolle dates achter de rug met Bram Spooren... Jawel,

die knappe Ilias uit thuis! SILKE, WATCH OUT!
 

Chantal en Dieter de Aap zijn naar verluid reeds ingeschreven voor het kamp!
 

Ons favoriete tito-2 koppel ging door een heftige break-up. Cupido dacht écht dat
dit voor eeuwig ging zijn, SAD:( Misschien blaast het kamp hun relatie terug in

leven?
 

De aspileiding neemt best geen kapstokken mee op kamp, hun leden zouden daar
wel eens creatief mee kunnen omgaan.... Safety first!  

 
Een voorwaarde om GL te mogen worden van onze Chiro, is minstens 1.60m zijn,
daarom neemt Louis sinds kort groeipillen, in de hoop voor september toch 15cm
bijgekomen te zijn. Dit verklaart meteen ook Luna haar groeispurt vorige zomer.

 
Méron hoopt stiekem dat ze dit kamp eindelijk eens een medaille verdient! Ze heeft

al een hele mooie speech geschreven om haar fans bij overwinning te bedanken.
 

Lotte traint stiekem voor het wk gewichtheffen, al die workouts zijn niet voor niets!
 

Speelclub 1 zou op kamp weer maar eens de coolste sjorring van allemaal maken!
Na de overwinning tijdens het jaar, ligt de sjorringprijs voor kamp binnen

handbereik!
 
 



FACTCHECKEN  

met Emma  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Men zegt dat je luizen kunt krijgen 
van je hond of kat 

Men zegt dat als je je kledij oprolt, je meer 
plaats hebt in je bananendozen 

FABEL 

Dieren kunnen luizen hebben maar dit is een 
andere soort luis. Veel dieren hebben hun eigen 

luizensoort waarmee mensen niet besmet 
kunnen raken. Je huisdier kan ook geen luizen 

van mensen krijgen! 

FACT  

De ervaren leider Mathias Bruggeman die al jaaaaren 
meegaat op kamp en dus de meeste ervaring heeft, rolt 
al zijn kleren op. Door het oprollen pers je namelijk de 

meeste lucht eruit waardoor het minder ruimte 
inneemt. Gedaan met proppen, vanaf nu rollen we! 

1 
 

2 
 



WIST JE DAT...

-Het nog maar 30 keer slapen is vooraleer het
bivak start? 
-Dit 43 200 minuten zijn?
-Dit 2 592 000 seconden zijn?
-Wij nu al niet meer kunnen wachten? 
-Wij volop bezig zijn met de 
kampvoorbereidingen? 
-Roy met veel spijt in het hart niet kan 
meekomen naar het bivak?
-We dit jaar naar Bree zullen gaan?
-Er in Bree 16.087 inwoners telt?
-De kampleiding een onvergetelijke show 
zullen opvoeren op de laatste avond?
-Jessy daarom mee zal zijn als gastleidster?
-Vrouwtjesluizen 4 tot 8 eitjes per dag leggen?
-Vrouwtjesluizen 30 tot 50 dagen blijven 
leven?
-Sommige mensen zo getraumatiseerd raken 
van luizen dat ze lijden aan het Ekbom 
Syndroom: denkbeeldige kriebelklachten?



Koken met Jos

Beste Chirowieten,

Ik heb net de aftelkalender in mijn keuken opgehangen en dit kan maar 1 ding 
betekenen: het bivak komt dichterbij! Dat wil niet alleen zeggen dat ik al begonnen 
ben met mijn bananendoos te versieren, maar ook elk vrij moment benut om in mijn 
keuken receptjes uit te proberen! 

Ik ben nu al 14 jaar lid van de kookploeg en probeer elk jaar samen met de andere koks 
heerlijke maaltijden op jullie bordjes te toveren. Alleen het beste is goed genoeg voor 
de leden van Chiro JOW, daarom proberen we elk jaar verschillende dingen uit. Nu 
moeten we eerlijk zijn, onze inspiratie is ook niet eindeloos. 

Daarom dacht ik jullie hulp te vragen. Ik heb jullie nu het volledige jaar een exclusieve 
kijk gegeven in mijn receptenboek. Is het eens niet tijd dat we het omgekeerd doen? 
Stuur massaal fotos van jullie gerechtjes, tekeningen van wat je graag wil eten, receptjes, 
verzoekjes,....  door.

Wie weet maken we dan JOUW lievelingseten op kamp! 

Stuur dit door naar de geweldige leden van de redactie via sociale media (Eva Buyse, 
Emma Deceuninck en Juliette Depuydt) of mail het naar jowaddetje@hotmail.be . 
Zij zullen dit dan aan mij bezorgen, voor mij is het helaas onmogelijk om mijn privé-
emailadres te bezorgen, ik word nu al overstelpt met fanmail....

JULLIE WETEN WAT JULLIE TE DOEN STAAT!!



C O N T A C T E N L I J S T

Afdeling Naam   Achternaam  Gsm nr  E-mailadres

Sloebers  Iben    Verschuere  0476 67 11 02  ibenverschuere@gmail.com  
Sloebers Charlotte   Roussel   0477 32 09 89  charlotte.roussel@gmail.com
Sloebers Julie    Deceuninck  0471 23 27 96  j.deceuninck@gmail.com
Sloebers Lotte   Cauliez  0475 67 36 15  cauliezlotte@gmail.com

Speelclub 1 Juliette   Depuydt  0491 63 60 36  depuydtjuliette@gmail.com
Speelclub 1 Méron    Delporte  0492 56 40 70  meron.delporte@outlook.com
Speelclub 1 Louis    Roussel  0479 53 51 97  louis.roussel02@gmail.com

Speelclub 2 Rémi    Bruggeman  0468 22 91 85  remibruggeman2000@gmail.com
Speelclub 2 Rune    Durnez   0474 43 62 93  runedurnez@gmail.com
Speelclub 2 Noa   Cauliez  0478 05 30 36  noa.cauliez@outlook.be
Speelclub 2 Emma    Deceuninck  0470 32 88 69  e.deceuninck@hotmail.com

Rakwi  Eva    Buyse   0492 87 66 78  eva.buyse@hotmail.com  
Rakwi  Marion   Bruggeman  0473 42 98 26  marion.brugg@gmail.com
Rakwi  Nore    Durnez   0477 93 85 09  noredurnez@gmail.com
Rakwi  Oona   Deman   0479 63 71 97  oonademan@hotmail.com
Rakwi  Loic   Masschelein  0468 02 40 55  loic.masschelein03@gmail.com

Tito 1  Roy   Lemahieu  0471 68 07 05  roylemahieu@hotmail.com
Tito 1  Victor   Claeys   0497 27 57 24  claeys.victor@gmail.com
Tito 1  Fee   Steyaert  0499 19 38 54  steyaertfee@gmail.com

Tito 2  Willem   Libbrecht  0498 15 79 98  
Tito 2  Eileen   Bossuyt  0492 82 41 19  eileenbossuyt@hotmail.com 
Tito 2  Freya    Buyse   0494 41 81 99  freya.buyse@hotmail.be
Tito 2  Thijs   Vandecandelaere 0478 07 51 45  tijs.vandecandelaere@gmail.com

Keti  Mathias   Bruggeman  0495 94 95 61  bruggeman.mathias@hotmail.com 
Keti  Lies    Cael   0487 35 36 53  lieze-wies@hotmail.com
Keti  Tiel    Delporte  0498 54 98 26  tiel.delporte@gmail.com
Keti  Luna   Pottie   0491 95 50 93  luna.pottie@gmail.com

Aspi  Robbe   Verschuere  0471 76 08 60  robbe.verscheure@gmail.com
Aspi  Meine   Vandenbraembussche  0497 02 91 47 meine.vdbb@gmail.com



S P O N S O R S
Alvast een dikke merci aan de sponsors die ons het hele 
werkjar zullen steunen!




