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weetjes:  
 

 Wist je dat je alle 

belangrijkste infor-

matie over chiro-

kamp kan terug-

vinden op de ach-

terkant?  

 Wist je dat je nog 

altijd kan inschrij-

ven voor onze moe-

derdagbrunch die 

doorgaat op 6 mei? 

Hopelijk zien we 

jullie dan!  

 Wist je dat  

  

April-Mei 2018  
Chirokrant van Chiro Samjolé, 

Zelzate 

Titobivak 

3 april vertrokken de tippers richting Putte met hun allerbeste patser kleren 

aan. Alle tito’s van het gewest grenskant waren aanwezig. De eerste dag 

werden ze helemaal omgetoverd in een echte patser, van ijdelheid tot heb-

zucht. Ze werden in leefgroepen verdeeld en leerden snel alle andere tippers 

kennen, wat een leuke bende! 

Na een vermoeiende eerste dag ravotten in de modder, kropen onze lieve tip-

pers onder de wol. We speelden drugsspelen, maffiaspelen, dorpspelen en 

vele ander spelletjes. Het was lachen, gieren en brullen!! Tot het nachtspel... 

iedereen ging dapper door, wat hebben ze dat goed gedaan.  

Na 4 dagen vol plezier sloten we onze week af met een echt patserfuif. De 

cocktail, de message wall, de kisscam en de muziek stond klaar nu enkel nog 

de tito’s! We hebben gedanst voor ons leven.  

Dankjewel Tippers voor de super leuke week!  

 

Veel Liefs leidster Leonie!  



Eerste info kamp  
Liefste leden,  

Dit jaar gaan we opnieuw op kamp met de allerleukste chiro. We gaan van 31 juli tot 

10 augustus Baal onveilig gaan maken. Om alles vlot te laten verlopen geven we jullie al wat info: 

 

Voor 10 dagen kamp betaal je €145 voor het eerste kind en €140 voor je tweede kind.  

De speelclubs gaan maar 7 dagen op kamp en betalen €115 voor het eerste kind en €110 voor het 

tweede kind.  

 

Op 22 juni van 19h-20h organiseren we een inschrijvingsavond in onze lokalen, hier kan je je kind 

komen inschrijven en eventueel nog wat extra informatie vragen. Voor diegene die niet naar de in-

schrijvingsavond kunnen komen zouden we graag vragen om voor 1 juli in te schrijven.   

 

De Kwiks, Tippers en Aspi’s vertrekken dinsdag 31 juli en mogen hun valiezen 28 juli van 18h30 

binnenbrengen. De Tippers en Aspi’s brengen dan ook al hun fiets binnen.  

De speelclubs vertrekken vrijdag 3 augustus om 10 uur en nemen zelf hun valiezen mee.   

 

Vergeet in juli zeker niet elke dag jullie brievenbus te checken want jullie krijgen nog een leuk 

kampboekje met alle informatie in en natuurlijk ook het allerleukste kampthema ooit!  

Wij hebben alvast superveel zin in het kamp, hopelijk jullie ook!   

Veel liefs, 

De Leiding xxx  

Verkoop balpennen 

Wil je onze chiro steunen? Dit kan door onze zelfontworpen stylo’s te kopen!  

Als je geïnteresseerd ben aarzel er niet om het eens aan ons aan de poort te vragen, of wat geld mee 

te geven met jullie sloebers. Hier wat meer info i.v.m. de prijzen: 1 stylo: 2 euro, 2 stylo’s : 3 euro, 4 

stylo’s = 5 euro en vanaf 5 stylo’s wordt het 1 euro per stylo.  

Alvast bedankt! En als je ’t mij vraagt, Chiro Samjolé!  

 



Gelukkige verjaardag aan... 

Serafien Eeckhaut 

Sarah Vlaeminck 

Lotte Van Son 

Zita Bombello 

Oona Bidlot 

Gaelle Lamaire 

Zana Van Acker 

Lena Seynaeve 

Lana Varro 

Yana Varro 

Rosa Colman 

Manon De Wolf 

Axelle Dupon 

Leidster Lijs 

Leidster Febe 

Leidster Fien  

Leidster Lotte 

Leidster Maika  

Leidster Lies 

Want deze meisjes verjaarden/verjaren in de maanden maart, april, mei en juni. 
Maak er een fantastische dag van!  

Op 6 mei is het weer zo ver! Dan organiseert jullie favoriete chiro, terug DE moederdag-

brunch! Dit jaar is er nog meer keuze, en valt er nog meer te smullen. Dit voor de prijs van 

15 euro, kindjes onder de 12 jaar betalen maar 10 euro.  

Wil je je mama eens goed in de watten leggen? 

 Kom dan met je mama, en natuurlijk ook derest van je familie lekker eten!  

Meer info vind je op het facebookevenement.  

MOEDERDAGBRUNCH 


