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 Voorwoord 

Beste leden, ouders, Chirosympathisanten,… 

Welkom bij het nieuwe Chiro jaar! Het is nog maar enkele weken geleden dat we begonnen zijn met 

een zonnige en spetterende startdag. Het was de perfecte start om in ons feestjaar te vliegen, samen 

met nieuwe leden en nieuwe motivatie in de leidersploeg hebben we ons te pletter geamuseerd op 

het grote springkasteel en we hebben allemaal samen genoten van de pannenkoeken en 

smoutebollen die we te danken hebben aan onze kookouders, oudercomité en om niet te vergeten, 

onze VB. 

Ja, ja, u hebt dat goed gelezen, het is dit jaar een feestjaar want Chiro ‘Wij’ Sinaai wordt dit werkjaar 

80 jaar en dat gaan we dit uitbundig vieren! We hebben alvast een aantal verassingen voor jullie in 

petto en ik hoop dat jullie er dit jaar evenveel zin in hebben als ons, maar eerst even terugblikken 

naar vorig jaar. 

Het eerste ‘normaler’ jaar na de coronapandemie moesten we natuurlijk alles uit de kast halen om 

leuker, creatiever en cooler te zijn dan fortnite, tik tok en netflix. Natuurlijk was dat voor ons geen 

probleem aangezien spelen op onze Chiro 10 keer leuker is dan gapen op eender welk scherm. Ik 

denk dat we er vorig jaar een topjaar van hebben gemaakt met een nog leuker kamp. Ik hoop dat 

jullie zonen ook kunnen meespreken over hoe leuk Steinbach 2022 was en ik denk dat jullie er ook 

een glimp van hebben opgevangen op onze bezoekdag. We moesten wel afscheid nemen van 5 

ervaren topleiders maar we hebben er 3 frisse creatievelingen voor in de plaats gekregen. Het wordt 

moeilijk om aan vorig jaar te toppen maar toch heb ik het gevoel dat het dit jaar misschien zelfs beter 

kan zijn. 

Er is alvast een goed gevulde planning: 

- 21 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging 

- Maandagavond 31 oktober kan je meestappen in de halloweentocht 

- Op 20 november is het Christus Koning waar onze leden samen spelen met de andere 

jeugdbewegingen van Sinaai 

- 3 december is het Kerstboomactie, zondag 4 december is het geen Chiro 

- 12 december, de jaarlijkse kerstmarkt waar je je altijd kan verwarmen bij het kraampje van 

onze aspi’s 

- Van 25 december tot en met 8 januari is het kerstvakantie en dus jammer genoeg geen Chiro 

- Het weekend van 28 tot 30 april 2023 viert ‘Wij’ zijn 80e verjaardag met een feestweekend 

op den Dries van Snoa 

- 7 mei is het onze vriendjesdag waar de vriendjes van onze leden eens een dagje mogen 

proberen. 

- 11 tot 21 juli is ons jaarlijks kamp, dit jaar trekken we naar Hamond-Achel 

Daarnaast gaan de leden ook op weekend, sommige afdelingen ook op gewestweekend, op Keti-

restaurant en op andere verkoopacties kunt u ons ook altijd steunen. Maar natuurlijk is er elke week 

wel iets te beleven op onze Chiro. 

Als je tevreden bent met Chiro ‘Wij’, vertel het voort en heeft u vragen of bedenkingen, meld dit dan 

aan mij, de leiders of onze VB, Filip Molders. 

Met vriendelijke Chirogroeten 

De hoofdleider 

Len Malengier  
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 Contact 

Giganten 
MATTHIJS BAES 
OUDEHEIRWEG 1  
9112 SINAAI 
0492/39 07 27 

LUCA MALENGIER 
HULSTBAAN 157 
9112 SINAAI 
0498/57 30 02 

TIBO ISERBYT 
NEERSTRAAT 31 
9112 SINAAI 
0491/89 06 06 

Speelclub 
WANNES BAES 
OUDEHEIRWEG 1 
9112 SINAAI 
0475/98 26 84 

GUST BROUCKAERT 
EDGARD TINELSTRAAT 70 
9112 SINAAI 
0494/14 06 26 

THOR ISERBYT 
NEERSRAAT 31 
9112 SINAAI 
0499/75 67 89  

  

Rakkers 
ZJEF MUNGHEN 
EDGARD TINELSTRAAT 121 
9100 SINT-NIKLAAS 
0470/35 81 39 

TIM DE WITTE 
  LEESTRAAT 7 
9112 SINAAI 
0479/20 33 15 

ROBBE VAN POUCKE 
ZAKSTRAAT 101 
9112 SINAAI 
0488/47 18 02 

Toppers 
RIEN VERSCHELDEN 
HULSTBAAN 42 
9112 SINAAI 
0472/13 30 67 

KASPER DE BACKER 
MOLENSTRAAT 31 C 
9112 SINAAI 
0471/46 43 90 

Kerels 
LEON VERSCHELDEN 
DRIES 41 
9112 SINAAI 
0472/68 36 75 

WOUT BOGAERT 
SINAAIDORP 1 
9112 SINAAI 
0477/03 95 04 

Aspiranten 
EMIEL DERUYTTERE 
HULSTBAAN 3 
9112 SINAAI 
0497/32 78 02 

LEN MALENGIER  
HULSTBAAN 157 
9112 SINAAI 
0484/58 73 16 

 

 

 

VB (volwassen begeleider) Voorzitter oudercomité 
FILIP MOLDERS 
FRANCISCUSLAAN 50 
9112 SINAAI 
0477/55 47 74 

KAREN DE MULDER 
demulderkaren@yahoo.com 
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 Tweedehandskledij 

TWEEDEHANDSKLEDIJ 

Zoals jullie wel weten, of ook niet, hechten we in onze Chiro veel belang aan de 

uniformen.  

Bij de jongste afdelingen zijn we tevreden als ze hun sjaaltje aan hebben, bij de 

oudere afdelingen verwachten we toch stilaan een volledig uniform (hemd, 

broek, sjaaltje, T-shirt, kousen,...).  

Omdat zo'n volledig uniform nieuw redelijk veel kost, hebben we met onze 

Chiro een tweedehands uniformen zaakje gestart. Wat houdt dit in? Wel, 

wanneer jullie uniform te klein is geworden kunnen jullie dat aan ons doneren. 

Andere mensen kunnen uniformen bij ons kopen voor 1/2 van de prijs. Dit 

systeem werkt enkel als er voldoende mensen kleren binnen brengen. Gelieve 

daarom allemaal eens in de kleerkast te kijken, het komt zowel jou als anderen 

ten goede! Vooral de kleinste maten zijn erg gewild! 

Aarzel niet om ons aan te spreken.  

Groetjes, 

Zjef & Wout 

 

 

 

KNUTSELMATERIAAL 

 

Maar niet enkel uniformen mag je op de 

Chiro binnenbrengen. We zijn ook nog op 

zoek naar wat extra knutsel-materiaal zoals 

koffiepotten, kurken en kartonnen doosjes. 

Heb je er thuis nog liggen, breng ze dan maar 

mee! 

Groetjes, 

Materiaalleider Wout 
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 Muziekkappel 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

 

Als we terugdenken aan het afgelopen werkjaar kunnen we vaststellen dat onze muziekkapel 

kan rekenen op zeer enthousiaste leden van onze chiro. Door nieuwe en bestaande leden én 

door de spontane medewerking van ‘SCHOL’ (oud-leiding) hebben we de kracht gevonden om 

de muziekkapel terug te doen herleven in ons prachtige Sinaai. 

 

Voor de muziekkapel staat er op 29 april een serieuze uitdaging ons te wachten. Naar 

aanleiding van ons 80 jaar bestaan hebben ‘Wij’ een aantal muziekkapellen gecontacteerd om 

tijdens die dag samen met ons Sinaai van prachtige taptoes te voorzien. Het was geen 

evidentie om deze allemaal bij ons te krijgen, omdat vele muziekkapellen aan het afhaken zijn 

wegens een gebrek aan leden. ‘Wij’ Sinaai doen hier alles aan om dit te vermijden en ervoor 

te zorgen dat wij tot de betere van Vlaanderen behoren.  

 

Om ervoor te zorgen dat ‘Wij’ op 

een behoorlijk niveau blijven 

spelen nodigen wij jullie met alle 

plezier uit om ons te vervoegen op 

vrijdagavond van 19:30u-20:15u 

en zondagmiddag van 13:15u-

13:45u.  Starten doen we met 

triangel of cimbalen en vanaf we 

merken dat jullie voldoende 

‘marskennis’ hebben schakelen we 

over naar trommel of landsknecht 

en voor de oudere onder ons bieden wij de mogelijkheid aan om klaroen aan te leren.   

 

Onze muziekkapel treedt op, op tal van taptoes doorheen Vlaanderen, ook zijn wij te horen 

op Kristus Koning en Wapenstilstand, op huwelijksfeesten van oud-leiders en sympathisanten 

en uiteraard niet te vergeten op tal van feestelijkheden in Sinaai en omstreken. 

 

Aarzel zeker niet ons te contacteren bij eventuele vragen.  

 

Met muzikale groet 

Zjef Munghen 

0470358139



 
 

En Wij Dan oktober 2022 | 6  
 

 Kerstboomactie 

Kerstboomactie 2022 

 

Het is nog vroeg in het nieuwe Chirojaar maar we kijken nu al uit naar Kerstmis. En wat is 

Kerstmis echter, zonder een mooi versierde en door u zelf uitgekozen kerstboom? Daarom 

willen we even jullie aandacht vragen voor de officiële aankondiging van onze jaarlijkse 

KERSTBOOMACTIE!  

Deze zal zaterdag 3 december doorgaan.  

Naar jaarlijkse traditie trekken we erop uit om heel Sinaai te voorzien van prachtige 

kerstbomen. Je kan ons die zaterdag verwachten aan jouw deur vanaf 9.30u. tot 17.00u.  

We verkopen nog steeds 2 soorten kerstbomen. Namelijk Omorika en Nordmann. De 

Omorika of Servische spar is in onze streken een veelvoorkomende kerstboom. De 

Nordmann of Kaukasische zilverspar is een soort die je steeds vaker in de woonkamer ziet.  

Ter info: Dit jaar komen de Omorika’s van een andere kwekerij dan vorig jaar naar 

aanleiding van verschillende klachten die we hebben gekregen! 

 

Het verschil tussen de twee boomsoorten is: 

• De Nordmann verliest zijn naalden niet, is afgezaagd en komt uit Denemarken, daarom is 
deze iets duurder. 

• De Omorika is uitgespit en heeft dus wel een kluit/wortels, is donkerder dan de 
Nordmann en is afkomstig van kwekerijen hier in België. 

 

                        Omorika                                                                             Nordmann  
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 Kerstboomactie 

Verkoopprijzen  Omorika: 

100/200 cm   20 euro  

200/250 cm   22 euro  

250/300 cm   25 euro  (Enkel via bestelling!) 

 

Verkoopprijzen Nordmann: 

150/200 cm   30 euro   

200/250 cm   35 euro  

 

Grote bomen ( > 2,5m) worden enkel verkocht op bestelling!  

 

Ben je niet zeker dat jouw ideale boom in één van onze aanhangwagens zal liggen als we aan 

jouw deur bellen? Bestel dan zeker je boom op voorhand, wil je een kerstboom groter dan 

2,5m en/of woon je niet in Sinaai (maar wel in omstreken), dan moet dit sowieso! Verder is 

er ook de mogelijkheid om zelf te komen kiezen op ons terrein naar de meest geschikte 

boom die mag pronken in jouw woonkamer. Indien u deze boom niet direct kan meenemen 

leveren we hem netjes aan uw deur! 

 

Naast dit uitgebreide assortiment van bomen kan je ons ook steunen door een lotje te kopen 

met onze deur-aan-deur tombola. Voor € 3 per lotje ben je verzekerd van winst. Want ons 

motto is namelijk: “Altijd prijs en direct prijs!” 

Voila! Nu weten jullie wat je van ons kan verwachten zaterdag 3 december. 

 

Anders dan andere jaren lopen nu al onze bestellingen via onze site op Stamhoofd.  

Via deze link komt u daar terecht: https://shop.stamhoofd.be/kba/ 

 

Opgelet: Bestellen kan slechts tot en met donderdag 1 december! 

Voor vragen kan u altijd bellen/sturen naar het nummer 04/77039504 of mailen naar 

Bogaertwout1@gmail.com. 

 

Met Vriendelijke Kerstboomgroeten, 

Wout Bogaert 

https://shop.stamhoofd.be/kba/
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 Giganten 

 

  Beste Gigantjes en ouders, 

Voor sommigen onder jullie is dit waarschijnlijk de eerste ‘En Wij dan’. Dit is het boekje dat 
wij, je kersverse leiders, samen met de rest van de leiding 3 keer per jaar uitdelen. Hierin 
staat de praktische info over de komende activiteiten. Zo kan je hier de info voor 
bijvoorbeeld de Kerstboomactie of het fameuze kamp vinden. Wij schrijven ook altijd een 
leuk tekstje gericht aan de gigantjes zelf. Hierin blikken we terug op wat we hebben gedaan 
of geven we soms al wat tips over wat nog zal komen. Er zijn nog niet veel zondagen 
gepasseerd maar op de Startdag bleek alvast dat jullie een energieke en enthousiaste groep 
waren! We zijn er dus zeker van dat we nog veel toffe verhalen gaan kunnen vertellen over 
deze groep met de gekke zondagen die al gepland staan. Na deze eerste zondagen hopen we 
dat de normale werking ondertussen al duidelijk is geworden. Toch zetten we de 
belangrijkste dingen nog even op een rijtje: 

·    Elke zondag is het Chiro van 14:00 tot 17:00. Wanneer dit niet zo zou zijn, laat de leiding dit 
voldoende op voorhand weten. 

·    Elke zondag krijgt iedereen een drankje. De prijs zit alvast in het inschrijvingsgeld verwerkt. 
Ze kunnen kiezen tussen water (plat/bruis), Coca Cola, Fanta en Sprite. 

·    Alhoewel het uniform bij de Gigantjes niet verplicht is, raden we het wel aan. Als we op 
verplaatsing zijn is het makkelijk om iedereen te herkennen. Op de Chiro kan je goedkope en 
degelijke tweedehands kledij kopen. Voor een nieuw uniform kan je terecht in de Banier 
(stationsstraat Sint-Niklaas). 

We hopen jullie dus elke zondag met open armen te ontvangen voor een namiddag vol met 
spel en plezier! Maar wie zijn ‘Wij’ eigenlijk? Tijd om eens vlug kennis te maken met je 
geweldige leiding. 

Naam: Tibo Iserbyt 
Hobby’s: Chiro, zwemmen, padel, lopen 
Status (liefjes): ingewikkeld 
Leeftijd: 21 jaar 
Studie: 1ste master handelsingenieur 
Lievelingseten: Noorse zalm 
Favoriete zondag: eiernamiddag 
Broers/zussen: 1 broer: Thor, leider van de speelclub 
Persoonlijke quote: Chiro is niet iets dat je doet, het is een manier van leven! 

 

Naam: Luca Malengier             
Hobby’s: Chiro, chillen, boeken lezen 
Status (liefjes): in love 
Leeftijd: 21 jaar 
Studie: 2de master geschiedenis 
Lievelingseten: Risotto met champignon 
Favoriete zondag: botenrace 
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 Giganten 

Broers/zussen: 3 broers: Len, leider van de aspi’s, Mateo, zit bij de aspi's, en Noah 
Persoonlijke quote: ‘Niets is mooier dan een kind, buiten een kind bij de Chiro.’ 

  

Naam: Mattijs Baes 
Hobby’s: Chiro, cafévoetbal, tennis, padel 
Status: single 
Leeftijd: 18 jaar 
Studie: 1ste bachelor bio-ingenieur 
Lievelingseten: Lasagne 
Favoriete zondag: race tegen de tijd 
Broers/zussen: 1 broer Wannes, leider bij de speelclub en 1 zus Ruth, aspi in de meisjeschiro 
Persoonlijke quote: Carpe diem 

 

Omdat deze info slechts oppervlakkige weetjes zijn, komen we toch graag nog eens langs bij 
jullie thuis. We laten weten wanneer we langskomen via de groep op Whatsapp. Dan kunnen 
jullie zeker bij ons terecht met jullie vragen, mochten die er zijn. De huisbezoeken moeten 
we echter nog heel even uitstellen. Leider Luca is nog op reis naar Canada, en leider Tibo zit 
in Noorwegen op Erasmus. Van zodra leider Luca terug is komen we met plezier bij ieder van 
jullie eens langs. 

Als laatste gaan we kort het verloop van het jaar schetsen. Er zijn ook nog enkele speciale 
gebeurtenissen in verband met de Chiro doorheen het jaar. De eerste daarvan is onze 
befaamde Kerstboom-actie. Deze gaat door op 4/12, de oudere groepen van onze Chiro 
gaan dan alle huizen in Sinaai rond om bomen en lotjes voor onze tombola te verkopen. 
Vervolgens plannen we het gigantenweekend (vroeg) in het voorjaar van 2023. Dan hebben 
we in april ook nog het aankomende feestweekend voor de 80ste verjaardag van onze Chiro. 
Dit is een weekend bomvol toffe activiteiten. Zo komen van overal in Vlaanderen 

muziekkapels optreden (en dat is nog maar het begin 😉). Als afsluiter van het jaar hebben 
we ons kamp in juli. Het kamp voor de oudere afdelingen is van 11 tot en met 21 juli maar 
voor de Gigantjes is het slechts 5/6 dagen. De exacte data krijgen jullie zeker nog. Vertrek 
dan dus zeker niet op reis zodat jullie zonen mee kunnen op een onvergetelijk kamp! Tot 
zover onze voorstelling van het Chiro werkjaar en van onszelf, we hopen dat jullie er nu een 
beter beeld van hebben! 

Ten slotte willen we jullie nog bedanken voor het geloof in onze Chirowerking! Bij vragen 
kan je ons altijd contacteren via GSM, mail of uiteraard gewoon op zondag. 

Groetjes van jullie allerliefste leiding, 

Luca, Tibo en Mattijs

Dag groene soldaatjes 
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 Speelclub 

 

  

 

Dag sterke speelclubbers,  

We hebben superveel zin in het nieuwe chirojaar. Er zijn een 

paar nieuwe leden bijgekomen en dat zien we natuurlijk 

supergraag! Jullie mogen nog steeds al jullie vriendjes op 

school, in de voetbal, in de muziekschool of waar dan ook 

overtuigen om op zondag eens te komen proberen.  

Het wordt een jaar vol plezier! Jullie leiders hebben al tal van ideeën om jullie 

elke zondag van 2 uur tot 5 uur de leukste tijd te bezorgen. Er staan ook een paar 

speciale activiteiten op het programma. Eerst en vooral mogen jullie er als 

speelclubbertjes voor kiezen om 4 december een halve of volledige dag de 

leiders te helpen met kerstbomen te verkopen. 

We zullen in Februari ook met heel de speelclub op weekend gaan. Hierover 

laten we later meer weten. Dit jaar moeten jullie uitzonderlijk geen toneeltje 

opvoeren, want in plaats van de Bonte Avond organiseren we een feestweekend. 

Jullie kunnen dan onder andere met jullie mama en papa komen ontbijten op de 

Dries, naar een grote show van onze muziekkapel kijken, jullie ouders kunnen 

van ons eigen chiro biertje proeven, enzoverder… Dit alles zal in het weekend 

van 28-29-30 April doorgaan. In de zomer gaan we 10 dagen op kamp, dat is 5 

dagen langer dan het vorig kamp voor de nieuwe speelclubbers! Als laatste staat 

er in augustus ook een dagje zee op het programma. Een jaar boordevol 

activiteiten! 

Omdat het jaar nog maar pas begonnen is en jullie de leiders nog niet volledig 

kennen zullen we ons nog eens kort voorstellen en een paar zeer belangrijke 

zaken over onszelf delen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

.png" \* 
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 Speelclub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIDER BAES BROEK THOR 

Sterrebeeld Tweeling Schorpioen Waterman 

Moedertaal Latijn Snoa’s Dothraki 

Lievelingsdier Rioolrat Everzwijn Chipmunk 

Lievelingsspel Dode Vis krokettenrace Kleurenwiezen 

Sport Voetbal Eten Zwemmen 

Studie Ingenieur Ingenieur Geneeskunde 

Lievelingskleur Geel, uiteraard Geel Geel 

Schoenmaat 43 44 45 

Lievelingseten 

Stoofvlees met 

friet van de 

kookouders 

Vol-au-vent met 

friet 

Spitburger van 

de braderij 

Is bang van … Aspis Sprite Leider Baes 

Liefje? Ja, Giulia Nog niet :( 

 

Veel groetjes van de stoerste leiders en tot zondag!! 

 

Leider Baes, Broek en Thor.
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 Rakkers 

 
Allerbeste rakkers 

 
Voor de start van het nieuwe jaar hebben jullie favoriete leiders alvast een artikel klaarstaan! We 

hebben er alle drie super veel zin in om er het beste jaar van te maken. Er staat jullie dit jaar veel 

leuke zondagen te wachten. Zoals het weekend dat met zo een leuke groep niet mis kan gaan. 

Ook gaat christus koning door zoals elk jaar waar we weer eens zullen bewijzen dat chiro wij 

sinaai de beste jeugdbewe- ging is van gans snoa! Rakwi dag is ook een hoogtepunt van ons jaar 

waar we met alle rakkers van het gewest leuke spelletjes gaan spelen. Natuurlijk zijn er ook nog 

de gewone zondagen waar we onvergetelijke dagen van zullen maken. Maar welke activiteiten er 

dan zullen plaatsvinden is natuurlijk nog een raadsel voor jullie aller- liefste rakkertjes… 

 
Zoals jullie wel al weten is elke zondag van 14 uur tot 17:30 uur. Vele onder jullie hebben de 

chiro microbe al serieus te pakken hebben we gezien. Onder ons zijn er ook nieuwe rakkers 

aanwezig. Maar deze hebben maar een paar zondagen nodig om tot echte chiro mannen te 

worden omgebouwd. Wij verwachten iedereen elke zondag natuurlijk want hoe meer zielen hoe 

meer vreugd! 

 
Genoeg gezeverd, jullie hebben jullie waarschijnlijk al afgevraagd wie jullie super knappe, 

spiksplinternieuwe en leuke leiders zijn. We stellen ons met plezier even kort voor! 

 

 

 

 
 
 
 

naam: Zjef Munghen                                                                      

leeftijd: 19 jaar  

lievelingskleur: groen ik durf niet 

anders zeggen  

lievelingseten: frietjes met massa’s 

appelmoes 

liefje: gecompliceerd… 

studie: medische 

laboratoriumtechnologie 

huisdieren: mijnen hond quiz
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 Rakkers 

naam: Robbe Van Poucke 

leeftijd: 18 jaar 
lievelingskleur: groen vaneigest!!!  
lievelingseten: ne goeien biefstuk à 
la saignant me friet 
liefje: julia 

studie: journalistiek 

huisdieren: een kat poekie, vier 

schildpadden (geen naam) en een 

leguaan (de rikkert) 

 

                  naam: Tim De Witte  

                      leeftijd: 19 jaar 

                 lievelingskleur: alles wa groen is 

                      lievelingseten: WAP 

                  liefje: so in love with my wife 

                      studie: industrieel ingenieur 

                      huisdieren: hond, kat 

 
 

 

 

 

Groetjes jullie allerliefste kapoentjes! 
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 Toppers 

 

Liefste Toppertjes, 

 

Het jaar is nog maar net begonnen, maar wij kijken er al ongelofelijk hard naar uit. Op de 

eerste zondag toonden jullie ons al direct dat jullie niet van porselein gemaakt zijn en dat er 

wel meer nodig is dan wat papier en tape om jullie van jullie sokken te blazen. Ook haalden 

we onze wetenschappelijke kant boven met enkele ‘explosieve’ experimenten waarbij we 

afsloten met een heus vuurwerk (en bijna een leider minder)! 

 

Maar liefste Toppertjes, er staat ons nog veel te wachten dit jaar! Zo staat er voor de nieuwe 

toppers al iets nieuws op de agenda: het gewestweekend! Hier zullen jullie 2 dagen lang het 

beste van jezelf moeten tonen in verschillende toffe, ruige en ranzige spelletjes tegen de 

andere chiro's uit de buurt. En het gewestweekend is niet de enige tweedaagse die jullie te 

wachten staat, ook het topperweekend staat al op onze planning en aangezien wij de 

reputatie van ruigste chirogroep in de geschiedenis van de wereld hebben, zal het een 

weekend worden waar we nog lang over zullen spreken. Verder hebben we ook al contact 

gezocht met onze vrouwelijke collega's uit de Haeltermanlaan, hoog tijd dat jullie ook eens 

wat kennis maken met de tipper-meisjes en wie weet worden we binnenkort uitgenodigd 

voor een heus chiro-huwelijk!  

 

Verder plannen wij dit jaar ook minstens 1 verkoopactie om onze kas wat te spijzen. Hopelijk 

zitten er tussen jullie wat  nieuwe Elon Musk’s en Jef Bezossen want die hebben we nodig! 

Het plan is om op kamp alleen te eten uit gouden servies, om ons met Limousine richting 

kampplek te verplaatsen en nog zoveel meer.  Alle ideetjes zijn zeker welkom! 

 

Omdat sommige van jullie ons nog 

niet ze goed kennen hebben wij op 

de volgende bladzijde onze CV’s 

achtergelaten.
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 Toppers 

 

 

Naam: Rien Verschelden 
 

Bijnamen: Schel, verschelden, enz.. 

 

Aantal jaar leiding: 2de jaar 

 

Relatiestatus: Ingewikkeld 

 

Studies: Journalistiek 
 

Hobby’s: Muziekapel, zonnebanken en mijn 
grootste is de CHIRO 
 
Favo Spel: 9 Maanden 

 

Lievelings Quote: “Plezier in het werk maakt 
perfectie in het werk.”- Verschelden R. 2012 

Naam: Backer De Backer 

 

Bijnamen: Kasper, Backerbak, Bacobackein, 
enz.. 

 

Aantal jaar leiding: 2de jaar 

 

Relatiestatus: MOB 

 

Studies: Bedrijfsmanagement 

 

Hobby’s: Muziekschool, muziekapel, meisjes 
versieren en natuurlijk CHIRO!! 
 
Favo Spel: Dode Vis 
 

Lievelings Quote: “Rijk zijn zij die tevreden zijn, 
arm degene die als maar meer willen.”- De 
Backer K. 2008 

Zo, nu jullie onze CV’s al eens hebben kunnen doornemen, zijn wij benieuwd wat we van 

jullie ranzige beirkes allemaal te weten gaan komen dit jaar.  

Groeten van jullie mooiste, succesvolste, sterkste, grappigste, beste, leiders, 

 Backer en Schel X
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 Kerels 

 
Liefste Kereltjes, 

 

Voor velen van jullie is dit een droom die uitkomt, eindelijk Kerel, meer vrijheid: Jullie mogen blijven 

zolang jullie (ouders) dat willen, mogen drinken (frisdrank!) zoveel jullie willen (maar denk aan de 

portemonnee) en kunnen elke zondag jullie verborgen kooktalenten laten zien aan de rest. Natuurlijk 

zit er ook een keerzijde aan de medaille, namelijk dat met meer vrijheid ook meer 

verantwoordelijkheid komt! Naast het feit dat na elke zondag het heem en de keuken proper moeten 

liggen voor de huurders (en nee Meuri, proper is niet alles tussen den houtblok en de kast vegen) 

verwachten we dat jullie af en toe eens een handje komen helpen op de chiro.  

Daarom zullen we beginnen met de belangrijke data van dit jaar al eens op te sommen: Ten eerste is 

er 8 oktober onze fuif, waar de Kerels meer dan welkom zijn, zowel om te komen helpen als om te 

komen feesten. 31 oktober is het de Halloweentocht waar wij samen met de andere 

jeugdbewegingen uit Sinaai de mensen de stuipen op het lijf jagen. De Kerels dragen hun steentje bij 

door een deel van de tocht te versieren. 3 december is het de jaarlijkse Kerstboomactie, waar er toch 

verwacht wordt dat ze minstens een halve dag komen helpen. 17 tot 19 februari zal het 

gewestweekend doorgaan, rond deze periode zoeken wij ook ons Kerelsweekend te houden, dit staat 

nog niet vast maar zal ergens in maart zijn. Keti-restaurant zal ook in maart/april plaatsvinden. 28 tot 

30 april is het ons feestweekend, want, onze chiro bestaat 80 jaar! Tot slot is er natuurlijk nog ons 

kamp, vanaf kerel gaan we met de fiets op voorwacht, we vertrekken dan 2/3 dagen voor de jongere 

afdelingen om daar dan samen met de aspis en leiding het kamp te helpen opzetten. Doorheen het 

jaar gaan we ook een verkoopactie houden om de kas wat meer te vullen. Al het geld in deze kas zal 

besteed worden aan activiteiten doorheen het jaar en op kamp. 

Meer info over de individuele activiteiten volgt natuurlijk wanneer de opgesomde data naderen. 

 

We weten dat er al veel kerels enthousiast meedoen, maar voor de twijfelaars willen we toch nog 

even reclame maken voor onze muziekkapel, want vanaf Kerel mag je ook klaroen proberen en dus 

eigenlijk elk instrument! Altijd welkom zondag vanaf 13u15 en vrijdag tussen 19u30 en 20u15. 

 

Ook willen we nog even vermelden wat het uniform van een Kerel precies inhoudt: Een sjaaltje, 

chiroshort (Tip: een korte zit veel beter en heeft grotere zakken dan een bermuda), chiro-T-shirt en 

een chirohemd.  

 

Om af te sluiten willen we graag zeggen dat we jullie een toffe en actieve (totdat er gewerkt moet 

worden) bende vinden en er een mega vet jaar van willen maken! 

 

Groetjes, jullie leiders
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 Kerels 

 

 

 

 

Naam Leon aka Brokko Wout aka Bruno/Bruun 

Leeftijd 18 20 

Studies Archeologie Fysica & Sterrenkunde 

Lievelingseten Lasagne Goe stuk vlees met friet 

Favoriete quote Als de snorkel belt, dan pakte af Don’t always believe what you think 

Favoriete letter p m 

Favoriete steensoort Grafiet Marmer 

Favoriete ster Proxima Centauri Sirius 

 

Hier al enkele sfeerbeelden van de eerste zondag: 
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 Aspiranten 

 
Beste Aspirantjes, 

 

Jullie vragen jullie waarschijnlijk af waarom jullie de 2 beste, mooiste en coolste leiders hebben 

gekregen die Chiro Wij te bieden heeft. Wel het antwoord is simpel, we merkten vorig jaar dat zowel 

de 1e als de 2e jaars een bende nietsnutten zijn, geleerd door hun toen al even waardeloze leiding. 

Daarom heeft de leidersploeg besloten dat jullie de geweldigste 2 leiders krijgen om jullie te 

heropvoeden. Geloof me, dit is een onmogelijke taak maar wij staan erom bekend dat we het 

onmogelijke mogelijk kunnen maken en tegen het einde van het jaar zullen jullie klaar gestoomd zijn 

om in de leidersploeg te komen.  

Om die reden hebben we beslist om op te treden met een harder en strenger re. Onder ons beleid 

worden jullie elke zondag zowel mentaal als fysiek beproefd zodat jullie opgroeien tot een bende 

intelligente, gedisciplineerde, sterke, vrouwverslindende, stoere bazen zoals Tommy Onbekent. We 

maken jullie verstand het dubbele van het IQ van Jelle en Vloek gecombineerd en jullie uithouding 

minstens even sterk als die van Pijk. Dat lijkt allemaal makkelijk gezegd, zeker als we naar de huidige 

aspigroep kijkt, maar als jullie doen wat wij jullie opdragen is het maar een fluitje van een cent. 

Wat er al zeker dit jaar van jullie verwacht wordt: 

GEEN BERMUDA’S! Zelfs de meisjeschiro verlaagd zich niet op dat niveau, zelfs hun chirorokken zien 

er mannelijker uit. Bermuda’s zijn niet alleen lelijk maar ze verpesten ook onze imposante 

uitstraling. Dus koop een betere chiroshort of ga naar de KLJ.  

Kom in volledig uniform naar de Chiro. Wat wil zeggen: een deftige chirobroek (dus GEEN bermuda), 

een chirohemd, trui of t-shirt en een sjaaltje. Wat mag totaal niet? Een jogging, want dan zie je er 

nog marginaler uit dan een dakloze die lijkt op Andreas M. met het kapsel van Wout VP. 

In het eerste semester komt leefweek eraan. Een week waar we jullie zullen trainen tot dat jullie 

geleerde, genadeloze moordmachines zijn. Zie het als een soort weeklange drill waarbij jullie elke dag 

lichamelijk en psychologisch worden uitgeput en toch naar school moeten gaan zodat jullie klaar zijn 

voor jullie examenperiode  

In het 2e semester is het eerst het gewestweekend waarbij we verwachten dat jullie als 1 team de 

vruchten van jullie training laten zien aan de andere Chiro’s van het gewest. We zeggen niet dat die 

Chiro’s niets voorstellen maar we moeten wel laten zien dat we de meest beestige en dominante 

Chiro zijn en dat de rest moet knielen voor ons en ons bedanken dat ze in onze aanwezigheid zijn. 

Daarop gaan we nog wel wat moeten oefenen. 

Enkele weken later volgt ons eigen weekend. Als je denkt dat dat leuk en ontspannend gaat worden, 

ben je verkeerd. Dat weekend straffen we jullie voor wat jullie tegen dan allemaal verkeerd hebben 

gedaan. Dat gingen we normaal op kamp doen, maar omdat we jullie op kamp toch 2 dagen rust 

willen gunnen dachten we dat het beter is om al een beetje op voorhand te doen. Als jullie jullie 

tegen dan kunnen bewijzen zal het geen tuchtweekend worden maar een die-hard-

trainingsweekend. 

Daarna is het grootste wat er ons te wachten staat het aspikamp. Het plan is dat we tegen dan 

kunnen opscheppen met de aspi’s tegen de andere leiding over hoe goed we jullie hebben opgeleid, 

hoe goeie leiders wij niet zijn en hoe trots we (hopelijk) dan wel niet zijn op jullie. We gaan van de 2e 

jaars volwaardige leiders maken en de 1e jaars voorbereiden in het geval dat jullie volgend jaar 2 

krabberleiders krijgen. Bereid je dus maar voor op een (lever)slopend kamp. 
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 Aspiranten 

We zijn alleszins heel gemotiveerd om een heel jaar jullie leiders te zijn en we barsten van creativiteit 

om leuke, originele straffen te verzinnen voor jullie. We zijn blij dat we jullie kunnen pesten en ons 

amuseren terwijl jullie onze vuile taakjes moeten opknappen, dus bereid jullie maar al voor dat jullie 

heeeel veel zullen moeten doen tijdens de fuif, Halloweentocht, kerstmarkt en de andere 

verkoopacties terwijl wij lekker gezellig op ons gat leiderscola’s drinken en niks doen. We zijn er 

zeker van dat dit een dik jaar gaat worden, voor ons toch. Probeer er toch het beste van te maken. 

 

Lieve groetjes, 

Jullie favoriete aspileiders, Len en Emiel 

 

 

Hier enkele foto’s van jullie leiders die genieten van het drillen van hun leden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hier enkele van onze favoriete marteltuigen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

De notenkraker                                                   sjorbalken                                                  de groenenbak  
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Hier nog een kleurplaat voor moesten jullie zich vervelen als je doorheen de 

week niet op de chiro bent      . Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


