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 Wist je dat ons 

nieuw jaarthema 

‘Chironaut’ is? 

 Wist je dat team 

Joga Bonito ons 

jaarlijks baseball-

tornooi voor het 

tweede jaar op rij 

won?  

 Wist je dat we op 

12 november een 

heuse 

‘renovatiedag’ hou-

den op de chiro? 

Alle helpende han-

den zijn welkom! 

 

 Wist je dat we 4 

nieuwe leidsters 

hebben dit jaar? 

Leidsters Febe, 

Lijs, Linde en  

Leonie!  

 Oktober 2017 
Chirokrant van Chiro Samjolé, 

Zelzate 

Kamp 2017: Sjakie en de chocoladefabriek in Linkeroever 

Jammer genoeg zit het super leuke kamp 

in Linkeroever er al een paar maand op. 

Graag blikken we toch even terug op die 

fantastische 10-daagse. De tippers, tip-

tiens en aspi’s fietsten dit jaar ongeveer 

90 km, zoals alle andere jaren verliep 

deze fietstocht vlot.  

Uiteraard was het een 10 daagse vol met 

coole spelletjes, vuile spelletjes, water-

spelletjes, verfspelletjes, en ga zo maar 

door.  

Door al dat spelen hadden we natuurlijk 

ook wel honger… Ann, Lisa, Annemie, 

Marjolein en Ignace waren verantwoorde-

lijk voor het lekkere eten, deel één van 

het kamp en werden afgelost door Re-

naat, Karolien, Katia en  Christian voor 

het tweede deel van het kamp.  

Kookploeg nog eens bedankt voor het su-

per lekker eten!  

Dit jaar konden de ouders hun kleinste 

en/of grootste deugniet(en) afhalen op ons 

geliefde terrein in de Kerkstraat. We 

dansten en zongen er op los om onze 

kampglorie van 2017 te tonen aan de ou-

ders, liefjes, oma’s & opa’s, vrienden, en-

zovoort.  

Zo konden ook zij meegenieten van een 

verkorte versie van een fantastisch kamp 

met als thema Sjakie en de chocoladefa-

briek.  

Voor wie het nog niet gezien heeft, de 

foto’s van kamp staan al een tijdje op de 

Facebook pagina van Chiro Samjolé, ze-

ker eens checken dus!  

 

Veel liefs leidster Lies.  

 

 



Op kamp met de kwiks 

Op kamp met de kwiks, Het is ondertussen al even geleden maar ik denk maar al te graag eens terug aan het fantastisch 

kamp dat ik met de allerliefste kwiks heb beleefd. Die tien dagen vol fun, wijze verhalen en schone glimlachen zal ik niet 

snel vergeten. Het kamp was echt de kers op de taart! Bedankt aan al mijn kwikies voor het fantastische kamp, en vooral 

voor het geweldige chirojaar! Special thanks to Leen en Nele, die geweldige kamp medeleidstertjes zijn!  

 

 

Groetjes leidster Helena 

Kamp tippers 

31 juli…. Joepie, we vertrekken richting Linkeroever. 

Met onze beentjes stevig opgewarmd begonnen we aan 

onze tocht in de richting van 10 dagen plezier. Na een 

dagje fietsen kwamen we aan op de supercoole locatie. 

Dit jaar mochten de tippers in tenten slapen. Spannend 

zeg. Met z’n allen de tent opzetten was geen moeilijk 

klusje. Nog geen uur later stond onze tent stevig recht. 

Ik was heel fier op hen. We spraken een regel af die heel 

het kamp moest volgehouden worden. Iedereen kreeg een 

apostelnaam en die moesten ze gebruiken tijdens het 

eten. Het was vooral voor de eer dat het gedaan werd en 

natuurlijk voor het plezier. Het leverde hilarische mo-

menten op aan tafel. Momenten dat ik mij voor altijd zal 

herinneren. Onze rode draad met M&M’s viel ook in de 

smaak. Bedankt tippers om er in op te gaan. Dat maakte 

het voor Maïka en mij nog eens extra leuk. Wat mij nog 

is bijgebleven van het kamp is de trouwdag van onze 

kindjes. Wat waren ze schattig samen. Hopelijk leven 

jullie nog lang en gelukkig. Ondanks het ongevalletje van 

Lena werd het toch nog een superkamp. Bedankt aan 

jullie allemaal om er voor mij zo een tof laatste kamp van 

te maken.  

Ik ga jullie één voor één heel hard missen. 

LOVE YOU 

 

XOXO Jezus 2 (Murie)  

Chirokamp met de speelclubjes  

Maandag 31 juli was het zover! Ik vertrok samen met Samjolé voor de allerlaatste keer op kamp. En of het tof was? 

Dat hoef je niet te vragen. Tien dagen lang mochten we samen met onze leuke chiromeisjes spelletjes spelen in Lin-

keroever. De kampplaats was één van de mooiste waar ik ooit ben geweest. Hoewel ik elk jaar twijfelde om nog in 

de Chiro te blijven, heb ik er geen spijt van dat ik mij telkens heb bedacht. Want eerlijk, ik kan niet zonder Sam-

jolé. Ik had wel een voorwaarde om nog een jaartje te blijven. Ik wou leiding geven aan de speelclubs. Zo kon ik ein-

digen waar ik als leidster ooit begonnen was. Samen met leidster Fien DB, Fien B en Lotte beleefden we 10 dagen 

vol plezier. Van steppen door de voetgangerstunnel tot slieren door de etensresten, we hebben ons enorm geamu-

seerd!  

Ik moet toegeven, ik ben enorm jaloers op de nieuwe leidsters. Jullie hebben nog zoveel leuke momenten om samen 

te beleven! Met spijt in mijn hart nam ik op donderdag 10 augustus de vier rode rozen aan. De traantjes vloeiden 

want toen kwam het besef “nu is het gedaan”. Maar ik hou mij vast aan de gedachte: ‘De herinneringen geraak ik 

nooit kwijt want Chiro Samjolé is iets voor altijd!’ 

 

Veel liefs, Steen.  



Een tip(tien)top kamp 

Ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen als ik terugdenk aan dat fan-

tastische kamp van een paar maanden geleden. Een bende enthousi-

aste tiptiens, een tent, uitdagende activiteiten, goed weer en een schat 

van een medeleidster; meer had ik niet nodig om mijn chirocarrière in 

stijl af te sluiten. Oh ja en het was “niet lang fietsen”, dat hielp ook 

wel een handje. Van supermarkt naar festival, van nachtspel naar 

quiz, onze tiptiens bleven tien dagen lang enthousiast en wat was dat 

hartverwarmend! Maar het hoogtepunt van het kamp was toch wel 

het tweedaagse. Het is toch een beetje eng om je “kindjes” alleen op 

pad te sturen, ook al weet je dat ze verantwoordelijk en oud genoeg 

zijn om dat te kunnen. Auto’s wassen, badkamers kuisen,… ze deden 

het allemaal en niet voor niets: ruim driehonderd euro verdiend op 

twee dagen tijd. Genoeg voor een pizzafestijn en een avondje Linker-

woofer. Doe ze het maar eens na! Ik had het negen dagen lang zo druk 

met me te amuseren dat ik een beetje vergeten was hoe emotioneel die 

laatste avond wel kon zijn. Tranen met tuiten en veel gesnotter toen 

die lieve schatten ons overstelpten met cadeaus. Hanne, Louise, Joke, 

Axelle, Stine, Emma en Fleur: bedankt voor het onvergetelijke kamp, 

ik zie jullie graag!  

 

Leidster Marthe  

31 augustus de dag waarop we met de fiets ver-

trokken naar het niet zo verre Antwerpen. De aller-

laatste fietstocht voor mij als leidster. Eens aangeko-

men beleefden we tien dagen vol plezier. Van willy’s 

en de Marjetten vlogen we naar komen eten. We 

maakten Rotterdam onveilig: we toefden rond in een 

Hottug en bleten ons (en met ons bedoel ik Lijs en 

Jozefien) een oog uit in de escaperoom. We speelden 

een stadsspel, lieten onze creatieve geest los in het 

spel ‘de desingers’ wat we afwerkten met een cat-

walk! Jullie speelden eens vals, wij riepen eens niet 

zo mooie woorden, we weenden en maakten het terug 

goed. Dit schone kamp was helemaal niks geweest 

zonder:   

-ons Linde, de koppigste maar o zo een wijs stoer wijf,   

-ons Lijs, de gevoelige maar o zo een enthousiaste,   

-ons Leonie, de felste van ons allemaal, maar o zo een 

klein hartje, 

-ons Febe, het nieuwke maar o zo een echt chirowijf 

nu, 

-ons Jozefien, ons soms stilleke maar o zo een gek 

wijf,  

-en natuurlijk ons Lies, mijn nonchalant, soms koppig 

maar liefste medeleidsterke 

  

 

 

Dankjewel dat ik mijn vijftien jarige Chiro carrière op 

deze manier kon afsluiten. Dit is wat ze noemen: de 

kers op de taart! Met een klein traantje geef ik mijn 

leidingsfluit met een gerust hart door aan deze zotte, 

lieve, wijze aspi’s! En aan Jozefien, wens ik nog een 

wijs laatste aspi jaar! Geniet ervan, het is zo voorbij.  

 

Kissies Sara zonder H.  

 

 

 

 

Mijn allerlaatste chirokamp 



De eerste Chirozondag. Een spannende dag, voor de leden maar ook voor mij want het was mijn eerste chirozondag als 

leidster!  Het was heel leuk om te zien dat er een grote opkomst was. Zoals gewoonlijk moesten ook dit jaar een aantal 

kindjes overgaan. Dit was erg spannend voor hen. Niemand wist wat er ging gebeuren. Zo moesten de speelclubs elkaar 

in het geel verven, de kwiks een beschuit naar elkaar gooien, de tippers in een zak afval gaan staan en de aspi’s een vies 

drankje drinken (bah). We zijn heel trots op hen. Na de overgangen hebben we een groot spel gespeeld om te weten te 

komen wie hun leiding was. De leden moesten per afdeling een opdracht doen en zo sleutels verzamelen. Na de spelletjes 

zaten de leidsters vast en moesten de leden zorgen dat ze hun leidster konden bevrijden, spannenddd!! Het was een lasti-

ge zoektocht maar iedereen heeft zijn leidster gevonden. Joepie! We hebben deze dag afgesloten met een lekker frietje en 

een verfrissend drankje. Deze eerste chirozondag zal ik niet snel vergeten!  

 

Groetjes leidster Lijs 

Eerste chirozondag 

Zelzate parkt! 

Op 9 september organiseerde de jeugdraad een heuse Clash der jeugdbewegingen in Zelzate. De twee chirogroepen 

en de twee scoutsgroepen in Zelzate namen het tegen elkaar op. De bedoeling van het spel was om zoveel mogelijk 

opdrachten te voltooien. Hoe meer opdrachten je voltooid had, hoe meer ballen je kreeg voor het eindspel. Wij de-

den ons uiterste best om zoveel opdrachten te voltooien, maar niks was onze chiromeisjes te veel! We deden de 

FOS wel 2 keer freezen waardoor ze twee minuten moesten stilzitten. Op het eindspel hadden we iets minder ge-

luk en eindigden we op de laatste plaats. De jongens van chiro Brug wonnen de grote clash en dat heeft iedereen 

geweten! Al bij al was het een fantastische dag en heb ik me super goed geamuseerd!  

1 dingen mogen jullie nooit vergeten: If we say CHIRO, you say….. SAMJOLE!  

 

Liefs leidster Linde   



De nieuwe leidingsverdeling 

Speelclubs Kwiks 

  Kato, Febe en   

 Linde  
Lies en Lijs  

Tippers Aspiranten 

   Lotte en Leonie            Maïka en Fien  



Gelukkige verjaardag aan... 

Phéline de Buck 

Dilana Verkerke 

Améline Bogaert 

Anna Van Wynsberghe 

Marte Colman 

Marieke Danneels 

Elle Volckaert 

Jadey Holtappels 

Febe Ingels 

Emma Vermeire 

Tabitha Pauwels 

Marie Eeckhaut 

Christina Ost 

Charlotte Laroy 

Nelina Dimitrova 

Luna Volckaert 

Joke Onghena 

Emma Van Parys 

 

Leidster Kato 

Leidster Linde 

Leidster Leonie 

Want deze meisjes verjaarden/verjaren in de maanden september, oktober en no-
vember. Maak er een leuke dag van! ;-) 

Op 28 oktober geven wij ‘s avonds niet alleen onze jaarlijkse fuif! Dit jaar is er ook een kinderfuif in  

Halloweenthema! Alle kindjes van binnen en buiten de chiro zijn welkom om samen te komen shaken op  

deuntjes van Justin Bieber, K3 en co.!  


