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 Voorwoord 

Beste chirovrienden, 

De dagen worden weer langer en de vakantie is bijna in zicht. Jullie weten 

allemaal wat dat betekent!! Chirokamp 2021 komt dichter bij. Hoewel we 

vorig kamp allemaal ons uiterste best gedaan hebben om er het beste van 

te maken, gaan we dit jaar proberen het nog dat tikkeltje beter te maken! 

Het kamp zal wederom doorgaan van 11/07 tot 21/07 te Dinant. Deze 

prachtige regio wordt dé optimale omgeving voor alle zotte avonturen en 

leuke momenten die we samen gaan beleven. 

Verder in deze ‘En Wij Dan’ vinden jullie alle praktische informatie over 

allerhande zaken die jullie nodig hebben om goed op kamp te kunnen 

vertrekken. Lees deze goed om misverstanden te vermijden. Gezien de 

huidige situatie zullen we weer een ‘coronakamp’ hebben met (normaal 

gezien) mildere regels als vorig jaar. Toch zijn er zaken die altijd kunnen 

veranderen of die aangepast moeten worden. Houdt daarom goed de 

Facebook pagina en uw Whatsappgroep in de gaten. 

Dit jaar rekenen we wel op een bezoekdag, maar het is nog te vroeg om 

ons daarover helemaal uit te spreken. Dit kan namelijk een vrij groot 

evenement worden, en dus is het afwachting of we hiervoor groen licht 

krijgen van de overheid. We zullen daarom u de later de definitieve 

informatie en details meedelen, eens ook wij meer weten. De inschrijving 

hiervoor zullen op de kampinschrijvingen beschikbaar zijn, 4 – 6 – 13 juni. 

Verder in dit boekje vindt u hier meer info over.  

Zo, daarmee is alles kort en bondig gezegd. Verder wens ik jullie nog een 

fijne lente toe en hoop ik jullie allemaal te verwelkomen op onze 

kampplaats in Dinant. Tot dan! 

Groetjes, 

De kampleider, Luca Malengier 
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 Contact 

 
Giganten 

MANU METTEPENNINGEN 
PARKLAAN 111 
9100 SINT-NIKLAAS 
0479/91 16 84 

JOREN VAN OSSELAER 
SCHRIJBERGSTRAAT 
9250 WAASMUNSTER 
0474/32 98 99 

LEN MALENGIER 
HULSTBAAN 157 
9112 SINAAI 
0484/58 73 16 
 

Speelclub 
WOUT AUSLOOS 
MOLENSTRAAT 28 
9112 SINAAI 
0479/10 02 09 

LUCA MALENGIER 
HULSTBAAN 157 
9112 SINAAI 
0498/57 30 02 

WOUT BOGAERT 
SINAAIDORP 1 
9112 SINAAI 
0477/03 95 04 

Rakkers 
ROEL AUSLOOS 
MOLENSTRAAT 28 
9112 SINAAI 
0471/23 05 10 

EMIEL DERUYTERRE 
HULSTBAAN 3 
9112 SINAAI 
0497/57 30 02 

WANNES BAES 
OUDEHEIRWEG 1 
9112 SINAAI 
0475/98 26 84 

Toppers 
MATTHIAS DANNEEL 
WEIMANSTRAAT 54 
9112 SINAAI 
0471/43 02 78 

TIBO ISERBYT 
NEERSTRAAT 31 
9112 SINAAI 
0491/89 06 06 

Kerels 
DRIES AUSLOOS 
MOLENSTRAAT 28 
9112 SINAAI 
0479/10 02 29 

DENNIS COLMAN 
ROOTPUTSTRAAT 3 
9100 SINT-NIKLAAS 
0499/40 24 83 

 

Aspiranten 
RIK DE CLERCQ 
LUITENTUITSTRAAT 48 
9112 SINAAI 
0471/81 73 49 

ALEXANDER COPPENS 
VLEESHOUWERSSTRAAT 58 
9112 SINAAI 
0488/30 57 62 

 

 
VB (volwassen begeleider)       Voorzitster oudercomité 

FILIP MOLDERS 
FRANCISCUSLAAN 50 
9112 SINAAI 
0477/55 47 74 

SARA VAN OSSELAER 
SARA.VANOSSELAER@ICLOUD.COM 
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 Woord van de koks 
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 Volwassen Begeleider 

Wat een jaar! 

 

18 maart 2020, de eerste lockdown van het eerder aangekondigde “griepje”. Het 

sociale leven valt stil, niemand heeft dit ooit meegemaakt. Binnen een paar 

weken zijn we er vanaf, dacht iedereen. De weken gingen verder en het virus 

hield langer stand dan verwacht. Nog enkele weken later was het bang 

afwachten of de zomerkampen konden doorgaan. 

Uiteindelijk kregen we toch het goede nieuws dat we onder strenge voorwaarden 

op kamp konden vertrekken. Het was anders, maar toch zeer plezant. De 

maatregelen werden na enkele dagen een automatisme, iedereen werkte goed 

mee. De ambtenaar van Froidchapelle die de coronacontrole uitvoerde kon niets 

anders dan ons een dikke pluim geven voor de organisatie.  

Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en heeft het “griepje” nog steeds 

een groot aandeel in ons dagelijks leven. Voor alle verenigingen is dit een zeer 

groot financieel verlies door het wegvallen van verschillende evenementen die de 

kas een beetje spekken. De vaste kosten blijven immers verder lopen terwijl de 

inkomsten veel lager zijn. Gelukkig zijn we creatief omgegaan met deze situatie 

en hebben we met de steun van iedereen enkele alternatieve acties op poten 

gezet, die voldeden aan de opgelegde coronamaatregelen. 

Hiervoor 1000 maal dankjewel aan: 

Alle leden: voor het volgen van de opgelegde maatregelen en met evenveel 

enthousiasme elke week naar de Chiro te komen. Voor jullie bijdrage aan de 

alternatieve acties waarmee op kamp heel wat leuke activiteiten mogelijk 

worden. 

Alle leiders: om in dit moeilijke jaar alles in goede banen te leiden en de leden 

toch nog elke week een fijne zondag te geven. Voor de creatieve ideeën die jullie 

hebben uitgewerkt om van de bonte avond een digitale versie te maken. 

De kookploeg: om op ieder moment dat jullie gevraagd worden steeds paraat 

te staan. Vooral de voorbije alternatieve bonte avond bracht veel meer werk met 

zich mee met minder volk. Toch hebben jullie elk vanuit jullie eigen bubbel weer 

een schitterende menu samengesteld waarvan velen hebben genoten. 

Het oudercomité: voor jullie inzet het voorbije jaar en de online vergaderingen, 

terwijl het fysiek zoveel leuker is. Voor het in orde brengen en houden van het 

administratieve luik dat een vereniging nodig heeft en natuurlijk ook voor jullie 

medewerking aan de bonte avond. 

Alle ouders en sympathisanten: om steeds jullie steun te geven aan Chiro Wij 

Sinaai door telkens weer aan onze acties deel te nemen, terwijl er tientallen 

acties van verschillende verenigingen liepen tijdens de hele coronaperiode. 

Bedankt voor het kopen van geurkaarsen, fietslichtjes, koeken, wafeltjes, 

stoofvlees, kaaskroketten, garnaalkroketten…  

Bedankt! 

De VB 
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 Kamp 

Praktische informatie 

 

• Het vertrek 
 

o Zondag 11 juli. 
 

o We houden een ‘brengdag’, dit wil zeggen dat iedereen zelfstandig 
naar de kampplaats rijdt, behalve de Kerels en de Aspiranten. 

 
o Voor de Kerels en de Aspiranten wordt door de leiding 

gecommuniceerd met betrekking tot de juiste vertrekdatum en –
uur. Deze afdelingen vertrekken met de fiets op voorwacht. 
Het vervoer van hun bagage wordt tevens gecommuniceerd door 

hun leiding.  

• De bezoekdag 
 

o De brengdag is meteen ook de bezoekdag. Zondag 11 juli vanaf 
12u00 te Dinant. Het volledige adres staat hieronder vermeld. 
Over het slotmoment en dergelijke vindt u verder in dit boekje 
meer informatie. Naar jaarlijkse traditie is in normale tijden 
iedereen welkom op onze bezoekdag! Op deze gezellige dag 
bereiden de kookouders een heerlijke maaltijd voor, gevolgd door 
een toneeltje, de wijding van de nieuwe leiding, een korte 
ceremonie voor de uittredende leiding,…. Helaas gooit Corona ook 
hier weer roet in het eten. Voorlopig zijn in de zomer 
buitenevenementen tot 200 man toegelaten, maar we kunnen 
hierrond helaas nog niks garanderen. We zullen verdere informatie 
verschaffen wanneer het ook voor ons duidelijk is wat nu juist wel 
en niet zal kunnen op 11 juli. Ook in verband met het inschrijven 
voor het eten zullen we dus wachten. Hou dus zeker goed de 
facebookpagina in de gaten. Ook zullen de afdelingen zelf zorgen 
dat de juiste informatie omtrent de bezoekdag bij de ouders komt. 
 
 
 

• De terugreis 
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 Kamp 

o Zondag 21 juli vertrekken we rond 13u00 op de kampplek en 
hopen we dat als alles meezit we tussen 16u00 en 17u00, opnieuw 
aan de Dries in Sinaai staan. 
 

▪ Mocht dit door omstandigheden worden aangepast zullen 
tijdig berichten worden verstuurd. Hou dan eveneens de 
facebookpagina in het oog voor meer informatie. 
 

o De Giganten vertrekken op vrijdag 16 juli terug naar huis met de 
trein. Meer informatie over het uur en de locatie van aankomst zal 
door de gigantenleiding worden meegedeeld. 
 

• Het kampadres 
 

o Chiro Wij Sinaai 
Fonds de Bouvinges 20 

5500 Dinant 

o Let op; gelieve briefwisseling of pakketjes tijdig te versturen! 
 

• De kampleider 
 

o Leider Luca (speelclub) neemt deze taak op zich. 
o U kan Luca steeds bereiken, zijn contactgegevens vindt u 

hierboven 
▪ Onze kampleider is ook op kamp telefonisch bereikbaar. 

Gelieve hier geen misbruik van te maken en enkel te 
gebruiken in geval van nood. 

o Uiteraard kan u nog steeds bij de andere leiding of VB terecht met 
vragen over het kamp of dergelijke! 
 

• Het kampgeld 
 

o Eerste zoon; 180 euro 
o Tweede zoon; 170 euro 
o Derde zoon; 160 euro 
o Giganten; 105 euro 
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 Kamp 

• Zakgeld en snoep 
 

o Er hoeft geen extra zakgeld worden meegegeven met uw zoon of 
zonen. Alles zit in het kampgeld! 

o Uitzonderingen? Uiteraard! De Kerels en de Aspiranten, die 
moeten wel een beetje zakgeld meenemen. Goed om weten, na 
het kamp wordt nog een drankafrekening gemaakt voor deze 2 
afdelingen. 

o Gelieve snoepgoed te beperken of zelfs helemaal niet mee te 
geven. Onze kookouders doen echt wel al het nodige om deze 
hongerige bende van allerlei spijzen te voorzien. 
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 Kamp 

• Hoe inschrijven? 
 

o Op vrijdag 4 juni (19u – 20u30), zondag 6 juni (vanaf 17u) en 
zondag 13 kan men de leden komen inschrijven aan het heem. 
 

▪ Gelieve tijdens deze momenten het inschrijvingsformulier 
volledig ingevuld mee te brengen. Dit is een extra bijlage 
achteraan de “En Wij Dan”. 

▪ Voor de Giganten, Speelclub en Rakkers raden wij deze 
inschrijvingsmomenten aan. Zo kan u eventueel nog wat 
bijkomende informatie vragen met betrekking tot het bivak, 
of speciale zorgen meegeven aan de leiding voor het welzijn 
van uw kind. 

▪ Bent u verhinderd op deze dagen? Geen probleem, graag 
ontvangen wij de inschrijvingsformulieren zo snel mogelijk 
in de loop van de maand juni. 

▪ U hoeft geen geld mee te brengen tijdens de inschrijving! 
Wij werken enkel nog met overschrijvingen. Hieronder staat 
duidelijk beschreven hoe u te werk moet gaan. 
 

o De betaling via overschrijving: 
 

▪ Het juiste bedrag storten op rekeningnummer;  
BE90 0012 9667 9832 

• Nogmaals, wij ontvangen geen cash geld om het 
kampgeld te vereffenen! 

• Let op; dit rekeningnummer is gewijzigd ten opzichte 
van 2 jaar geleden! 

▪ De mededeling bij de overschrijving – BELANGRIJK; 

• Voornaam + naam + afdeling van het kind of kinderen. 
Broers mogen op deze manier samen worden 
ingeschreven. 

o Voorbeeld; Charel Janssens Giganten + Gaston 
Janssens Speelclub 

▪ Gelieve de overschrijving te scheiden van de inschrijving 
voor de kampmaaltijd. Alvast bedankt. 

▪ De overschrijvingen van het kampgeld moeten ten laatste 
binnen zijn op zondag 20 juli. 
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 Kamp 

 

DAGINDELING OP KAMP 

 

7.00u: De wekker rinkelt: de kookouders en kampleider zijn wakker 

7.30u: Leiders trekken hun ogen open 

8.00u: Kinderen worden gewekt met een swingend kamplied 

8.15u: Ochtendgymnastiek en wasbeurt 

8.30u: Openingsinformatie 

8.45u: Ontbijt, opruimen slaapzaal, afwas en opruimdiensten 

9.15u: Start van de ochtend activiteiten 

12.00u: Middagmaal, met daarbij horende opruim – en afwasdiensten 

13.00u: Platte rust 

14.00u: Start van de namiddagactiviteiten 

16.00u: Vieruurtje 

18.00u: Slotformatie 

18.15u: Avondmaal en opruimdiensten 

19.00u: Avondactiviteiten 

19.30u: Giganten tellen de lammetjes 

20.30u: Speelclubbers kruipen onder de wol 

21.15u: Rakkers hollen naar hun bedstee 

22.00u: Toppers zoeken hun slaapzakje op 

22.30u: Kerels gaan ook hun bedje verwarmen 

23.00u: Leiderskring 

23.30u: Aspi’s duiken in bed 

24.00u: De leiders gaan naar dromenland 

 
 

 

 

Dinant 
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 Kamp 

WAT NEMEN WE MEE? 

- Een slaapzak, kussen, luchtmatras/matje/veldbed 

 

- Voor de gigantjes, speelclub en rakkers: jullie slapen 

binnen op matrassen! Neem dus een hoeslaken 

mee 

 

- Kledij:  

o Korte en lange broeken 

o Een paar T-shirts en een dikke trui 

o Ondergoed en kousen voor 10 dagen 

o Regenkledij 

o Zwemgerief 

o Pet 

o Degelijke schoenen 

o Laarzen bij slecht weer 

 

- Zakdoeken 

 

- Helaas: mondmaskers vanaf de toppers 

 

- Toiletgerief: zeep, douchegel, tandenborstel, kam, scheergerief, 

handdoeken 

 

- Bord, bestek, tas, 2-3 keukenhanddoeken 

 

- Rugzak voor dagtochten, drinkbus 

 

- Identiteitskaart (wordt aan de  

leiders afgegeven aan de bus) 

 

- Schrijfgerei: pennen, briefpapier, 

enveloppen (liefst met voorgeschreven 

enveloppen) 

 

- Strips of boeken voor tijdens de platte rust 

 

- Medicijnen: indien nodig 

 

- Uiteraard Chiro uniform (aan bij vertrek) 
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 Kamp 

Voor het vlotte verloop op kamp 

Voorgeschreven etiketten met adressen zijn handig voor de 

kleinsten onder ons! 

Medicatie vermelden op de medische fiche en aan de EHBO leiding, 

zodat deze kunnen toekijken op een correcte inname! 

Hiervoor kan u terecht bij leider Emiel, Alexander of Manu 

Namen op de valiezen en in de kleren van kinderen is handig om 

zoektochten te vermijden en om materiaal goed terug te bezorgen! 

 

WAT LATEN WE THUIS? 

 

 

 

Waardevolle voorwerpen als smartphones, tablets, Nintendo  

 

Etenswaren als snoep, koeken, chips. Dit wordt bij de jongste afdelingen 

door de leiding voorzien. 
 

Rookwaren als sigaretten, sigaren, vapers 
 

Mooimakers als juwelen, horloges, … 

 

Gevaarlijke wapens zoals messen, scharen, … 

 

 

 

 

 

 
 

Opgelet 

Onze Chiro verzekering dekt enkel lichamelijke schade en (in uitzonderlijke 

gevallen) materiële schade aan anderen, opgelopen of veroorzaakt tijdens 

een activiteit. Materiële schade aan persoonlijk materiaal is volledig voor 

eigen rekening. Laat waardevolle spullen dus thuis. 
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 Giganten 

Liefste gigantjes!  

Bij deze nog eens een tekstje van jullie leiders! Eerst en vooral willen we graag 

zeggen hoe blij we wel niet zijn dat we jullie terug allemaal mogen verwelkomen! 

Nu dat de Corona regels een klein beetje versoepelen en jullie allemaal weer 

kunnen komen ravotten is de Chiro toch oh zo toffer!  

Nog niet zo lang geleden zou het normaal gezien Bonte Avond zijn geweest! 

Spijtig genoeg kon deze niet doorgaan zoals normaal. Gelukkig konden we wel 

nog rekenen op ons oudercomité om een heus feestmaal te voorzien. We hadden 

voldoende inschrijvingen om alvast wat nieuwe materialen aan te kopen voor het 

kamp. Heel hard bedankt aan iedereen dat ons gesteund heeft door stoofvlees of 

krokketjes te kopen. En na het bekijken van ons toneeltje zagen we toch wel dat 

onze gigantjes super goeie acteurs zijn!  

En nog wat langer geleden hadden we een super fijn kerstfeestje! Omdat het al 

zo lang geleden was tonen we graag toch nog een foto om ons geheugen op te 

frissen; 

 

 

Wij als leiders, hopelijk jullie ook, zijn alvast aan het aftellen naar 11 juli! 

Waarom nu 11 juli? OMDAT WE DAN EINDELIJK OP KAMP VERTREKKEN! Voor 

vele van jullie zal dit de eerste keer zijn dat je een paar dagen weg bent van 

huis, aangezien we geen weekend hebben gehad! Maar geen zorgen! Wij zullen 

ervoor zorgen dat je mama en papa niet te veel mist en je je alleen maar zal 

amuseren! (Misschien als de Corona het toelaat kunnen we nog 1 overnachting 

laten doorgaan op de Chiro voor het kamp start. Om alvast te wennen.) 
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 Giganten 

 
Als je doorheen het boekje bladert zal je alvast veel te weten komen over het 

kamp en hoe bepaalde zaken in zijn werk gaan. Natuurlijk staat hier nog niet 

alles in en daarom geven wij graag nog wat extra uitleg!  

Op 11 juli start het kamp en dit jaar trekken we naar Dinant. Hopelijk kan er een 

bezoekdag doorgaan en zijn ook alle ouders welkom. Net zoals vorig jaar zullen 

we ook dit jaar werken met een brengdag, verdere info zal hier nog over volgen 

wanneer het kamp wat dichterbij komt!  

Wij met de gigantjes zullen 5 dagen op de kampgrond verblijven, van 11 juli tot 

16 juli. Vrijdag de 16de zullen wij dus samen met jullie de trein nemen richting 

het station van Lokeren/Sint-Niklaas of Sinaai. Dit valt nog te bekijken met de 

planning van de NMBS.  

Verdere info omtrent kamp volgt zeker nog!  

Je kan alvast je innerlijke avatar bovenhalen want die gaat dit jaar op kamp 

zeker nog van pas komen! Voor wie niet weet welke avatar we bedoelen, kijk 

maar eens naar deze foto. 

 

Natuurlijk weten wij graag op voorhand wie er mee wilt op kamp, daarom 

houden wij 4, 6 en 13 juni een inschrijvingsdag op de Chiro.  

Op vrijdag 4 juni zijn jullie welkom van 19.30-20.30 uur en op zondag 6 en/of 13 

juni zijn jullie welkom na de Chiro om 17.00 uur om uw zoon in te schrijven! 

Hopelijk kunnen we alle gigantjes meenemen op kamp!!! 

Voor de rest van het jaar kunnen jullie zowel voor en na kamp nog talloze leuke 

activiteiten verwachten, wij kijken er alvast naar uit!  

Groetjes van jullie super coole leiding  

Manu – Joren – Len  
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 Speelclub 

Dag stoere, lieve speelclubbertjes 

 

Het voorbije halve Chirojaar is verlopen met veel 

tegenslagen. Zo mochten er, tot jullie leiders hun 

grote spijt, maar maximum 10 speelclubbers 

aanwezig zijn op zondag door het coronavirus dat 

spijtig genoeg nog steeds in het land is. Daarnaast 

moesten er veel speelclubbers ook verplicht kiezen 

tussen hun Chiro en hun andere hobby’s. Alsof dat 

nog niet erg genoeg was, kreeg Luca een zeer mooie 

mogelijkheid om voor 4 maanden op Erasmus te gaan 

naar de Bahama’s. Natuurlijk een zeer mooie kans 

voor onze collega, maar daardoor moesten de leiders en de leden hem spijtig 

genoeg wel 4 maanden missen.  

 

Ondanks deze tegenslagen, hebben we er toch het 

allerbeste van gemaakt en was dit zeker al een 

memorabel jaar! Met veel enthousiasme kwamen er 

oudleiders op zondag inspringen om Luca te vervangen 

voor de tijd dat hij weg was. Ook waren de leden die er 

op zondag waren, zo enthousiast dat we niet 

doorhadden dat we met zo weinig waren. 

 

Laten we even terugblikken op deze zondagen. Zo 

hebben we bijvoorbeeld een super tof kerstfeestje 

georganiseerd waarbij iedereen een leuk cadeau mocht 

uitwisselen met de andere leden. Hierna werd er een 

feestje gebouwd met lekkere hapjes en drankjes. Ook 

zijn we met oudleider Matthias gaan fietsen in het 

fietsbos waarbij iedereen zijn beste fietskunsten heeft kunnen bovenhalen door 

de fietsparcours om ter snelst af te leggen.  

Ook zijn we met oudleider Cockie hamburgers gaan eten in het bos in Puivelde 

waarna we met een volle maag nog heel actief mega coole bosspelletjes hebben 

gespeeld. 

Bij een rechtendoortocht hebben we het bos in Snoa wat meer verkend en zijn 

we dingen tegengekomen die we nooit hadden verwacht. Zo vonden we plots een 

klein meertje en konden we het toch niet laten om even een kleine boottocht te 

maken. Kapitein Jasper en zijn matrozen hebben duidelijk de Snoase meren 

kunnen trotseren. 

Een andere zondag werden de leiders dan weer verbaasd door de knutselkunsten 

van de leden tijdens een kleinamiddag.  

Al bij al, onvergetelijke zondagen!!  
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 Speelclub 

 
 

Spijtig genoeg is het chirojaar op een einde aan het komen maar dat wordt goed 

gecompenseerd door de leukste tijd van het jaar die er aan zit te komen; dat is 

natuurlijk het kamp!!  

Hier zullen we ondanks Corona ons tien dagen super goed amuseren. En ja hoor, 

leider Luca is ook bijna terug en dus zullen jullie leiders terug compleet zijn. 

Informatie over wat jullie allemaal moeten meenemen en wanneer we zullen 

vertrekken vinden jullie in dit boekje.  

 

 

Wij kijken er alvast naar uit en hopen dat we zo veel mogelijk speelclubbers met 

open armen en vol enthousiasme mogen verwelkomen! 

 

Veel liefs van jullie tofste leiders,  

leider Bruno, leider Wout en leider Luca
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 Rakkers 

Dag stoere Rakkers 

 

Kunnen jullie het zich al voorstellen: de zomervakantie staat weer voor de 

deur, eindelijk geen school meer, genieten van de zon, en dan nog eens 

met een knaller van formaat de vakantie starten. Want jawel, we gaan 

weer bijna op kamp!! Het jaar is echt wel voorbij gevlogen! Jammer 

genoeg hebben we wel een paar dingen gemist. Zo mochten sommigen 

van jullie even niet meer naar de chiro, superstom natuurlijk. Ook de 

rakwidag werd helaas afgelast. Ook heel jammer want dat was de perfecte 

gelegenheid om de jongenschiro van Sinaai nog eens stevig op de kaart te 

zetten! We hadden graag die andere chiro’s eens laten zien wie de 

sterkste rakkers van het Reinaertland zijn, want jullie hebben ondertussen 

al getoond dat jullie wel tegen een stootje kunnen. Om nog even bij het 

slechte nieuws te blijven: zo stom dat we ons samenspel met de 

meisjeschiro op Valentijn moesten annuleren. Want met al jullie stoere 

verhalen over meisjes, (meerdere) liefjes, knipperlichtrelaties, enzovoort… 

hadden we echt wel heel graag gezien wie nu de echte playboys onder de 

rakkers zijn! 

 

Jullie zijn ook al zodanig goed geworden in vossenjacht dat zelfs leider 

Roel niet aan jullie niveau kan tippen. Andere zaken kunnen jullie dan 

weer veel minder goed, zoals bijvoorbeeld kruiden proeven. Eten jullie 

niks anders dan peper en kippenkruiden?? Zelfs van een klein beetje 

doodgewoon zout kregen jullie al bijna tranen in jullie ogen. Ook in andere 

leiders nat maken moeten we duidelijk nog een beetje trainen!! Ik denk 

dat jullie die zondag zelf natter naar huis zijn gegaan dan de leiders die 

jullie nat wouden maken. Om terug over te gaan op jullie kwaliteiten: 

acteren. We hebben een paar verborgen talenten ondekt tijdens opnames 

voor de Bonte Avond! Zo was Lion bijvoorbeeld echt een geboren 

maffiabaas en Gust een betere viroloog dan Marc van Ranst. Ook dansen 

kunnen jullie als de beste, dat zagen we op ons kerstfeestje. Het enige 

wat jullie nodig hebben om volledig uit de bol te gaan zijn een paar 

speciale schijven! 

 

Gelukkig kunnen we binnenkort samen op kamp in juli. Dit keer met meer 

dan 10 en 10 dagen lang elke dag van s’ morgens vroeg tot s’ avonds 

laat. Daar gaan we alles wat we dit jaar hebben gemist dubbel en dik 

goed maken! We hebben al de zotste ideeën en gekste plannen die we zo 

graag met jullie willen beleven. Jullie hebben dit jaar al aangetoond dat 

jullie allesbehalve nog speelclubbers zijn maar volwaardige rakkers. Onze 
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taak bestaat er nu natuurlijk uit jullie klaar te stomen voor volwaardige 

toppers. Daarom zullen jullie later  mogen opblijven,  wildere en coolere 

activiteiten doen, enzovoort. De praktische informatie vinden jullie 

vooraan in dit boekje. Als er nog vragen zijn mag u ons altijd gerust 

bellen of een berichtje sturen. Wij hebben er alvast veel zin in! 

Groeten van de stoerste leiders, 

Wannes, Emiel en Roel 
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 Toppers 

Liefste toppertjes, 
 

Het tweede deel van het chirojaar is alweer halfweg. Je weet wat ze 

zeggen: de tijd vliegt als je je amuseert. En dat hebben we de afgelopen 

maanden ongetwijfeld gedaan! Ondanks die stomme corona is het ons 

toch gelukt om de voorbije maanden elke week op zondag heel wat plezier 

te beleven.  

Zo gingen we hamburgers bakken in het bos van Puivelde, zijn we gaan 

crossen met de fiets in het bos van Waasmunster die we, ondanks de 

triestige aardrijkskundige oriëntatie van leider Tibo toch gevonden 

hebben, en maakten jullie de perfecte vrouw. We moeten wel zeggen, 

sommigen onder jullie hebben een rare definitie van ‘perfect’. Het team 

van Seppe Demeuricy, we kijken dan vooral naar jullie. Ook hebben we 

ranzige waterpong gespeeld waarbij enkelen onder jullie het toch even 

moeilijk hadden om allles binnen te houden en hebben we bosstratego 

gespeeld in het Gelaag.  

Ook toonden jullie in het toneeltje voor de Bonte Avond dat de volgende 

Leonardo DiCaprio wel eens iemand van de toppers zou kunnen zijn. We 

willen Nolle hier ook nog eens feliciteren met het vinden van het woord 

‘Dassenroof’ en zo de prijs te winnen. Al vermoeden we wel dat zijn papa 

met de prijs zal gaan lopen. Tijdens het maken van het toneeltje hebben 

we trouwens wel gezien dat jullie als het nodig is toch ook een (beetje) 

serieus kunnen zijn, we zijn trots op jullie!  

Maar het hoogtepunt moet gelukkig nog komen; kamp. De overheid heeft 

ons al verteld dat we er zeker van mogen zijn dat ook dit jaar ons kamp 

mag doorgaan. Goed nieuws dus! Dit jaar trekken we naar Wallonië, meer 

specifiek Dinant. De leiders hebben al een paar ideetjes waardoor we voor 

een onvergetelijk avontuur gaan zorgen. Voor een paar van deze ideeën 

hebben we wel net iets meer centjes nodig dan voor een normaal 

topperkamp. Daarom gaan we dit jaar een bloemetjesverkoop doen op 

moederdag waardoor we onze eigen echte topperkas hebben en dus écht 

vette activiteiten kunnen doen. Wij kijken er alvast naar uit!  

Veel groetjes van jullie favoriete leiders, 

Danny (aka leider Maarten) en Tibo (aka leider Perf) 

Tip: doe goed jullie best voor de examens, dan kunnen we daarna 

zorgeloos op kamp!  
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 Kerels 

Beste Kerels,  

De zomerperiode komt er aan en een mega vet kamp staat voor de deur. 

Wij, jullie leiders, blikken daarom even terug op de afgelopen mooie maar 

ook zware maanden.  

Eerst en vooral willen wij jullie bedanken voor jullie onbegrensde 

doorzettingsvermogen en motivatie ondanks de vele beperkingen door het 

Corona virus. De kerels zijn echte STRIJDERS !!! En dat mag gezegd 

worden. Wanneer opper-sos minister Vandenbroucke zei dat jullie niet 

naar de Chiro mochten komen dan kwamen we online samen en toonden 

Briek, Robbe en Milan dat ze echt Big Brain zijn tijdens het quizzen en 

kaarten. Verder hadden we ook de opportuniteit om ons te verplaatsen 

naar de mooiste plekken van Sinaai aangezien we buiten moesten 

blijven.     

Dan was er ook nog die fameuze keti-dag als vervanging voor het gewest 

weekend. Het is ons niet ontgaan dat jullie een goede indruk nalieten bij 

jullie vrouwelijke leeftijdsgenoten van de Meisjes Chiro, Wout werd dan 

ook geen seconde met rust gelaten nu hij een echte TV ster is na zijn 

optreden in de TV-show het rad met Peter Van de Veire. Als primeur 

kregen wij exclusief het nieuws te horen dat hij volgend jaar mee zou 

doen aan het nieuwe seizoen van ex on the beach. Het was een echte top 

dag met ook Lennert die insta famous werd ondanks zijn stille 

persoonlijkheid en de terugkomst van onze verloren zoon Jasper die om 

mysterieuze redenen verdween.   

Ondanks het gemis van het keti-restaurant hebben we toch een mooie kas 

bijeen gekregen via de geslaagde verkoop van onze lichtjes en lotus-

pakketten. Wij kunnen niet ontkennen dat Tommy en Pieter echte 

meesters zijn in de marketing en sales. Uit eerste hand hebben we dan 

ook vernomen dat ze volgend jaar een show geven in Las Vegas als: Mr. 

en Mr. BIG BUSINESS.  

Uiteraard staan er ons nog enkele mooie maanden en een fantastisch 

kamp te wachten voor we het jaar afsluiten. In Juli trekken we terug met 

onze fiets naar het geliefde Wallonië, dit zal een laatste test zijn voor onze 

jonkies. Als tip geven we nog mee een voorbeeld te nemen aan 

Multitasker Mark die is begonnen met wandel-daten en wielrennen om 

fysiek scherp te staan voor zowel de liefde als de voorwacht.   

Tot de volgende, 

Jullie leiders Dries en Dennis x  
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Hieronder trouwens nog een verhitte discussie tussen 2 avatars: 
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 Aspiranten 

Lieve aspi’tjes 

Dit jaar liep helaas toch wel heel anders dan gehoopt; een gemiste 

leefweek, eigen weekend, gewestweekend en een aantal zondag. We 

kunnen spreken van toch wel wat zure tegenslagen door Corona. Ondanks 

alles, kunnen we voorlopig terugblikken op een schoon jaar. En zij maar 

zeker dat jullie ons op ons woord mogen geloven wanneer we zeggen dat 

de tegenslagen extra gecompenseerd zullen worden op kamp; want ja 

hoor, het wordt er eentje om in de boeken te schrijven. Ongeziene 

activiteiten gepaard met ongezien amusement en natuurlijk begeleid door 

ongezien fantastische leiders staan jullie met open armen op te wachten. 

Dit wordt toch echt wel ongezien, ofnie? Volgens ons zo ongezien dat zelfs 

Louis Braille en Stevie Wonder dit niet zouden zien aankomen.  

Natuurlijk zit er ons nog 1 “obstakel” in de weg. Vooraleer we deze 

ongeziene tijden kunnen beleven, zullen we eerst ongezien hard mogen 

afzien om er te geraken. Want jawel, Dinant ligt niet in de gebuurten. 

Maar we kunnen jullie alvast gerust stellen, in het aangename gezelschap 

van Krabby en Rik zal deze tocht al een pak dragelijker worden. We zullen 

jullie gidsen langs adembenemende wateren, prachtige Vlaamse paden en 

weergaloze heuvels. Naast het sportieve, zal dit dus ook een geografisch 

verrijkende ervaring worden. Of we deze heuvels ook kunnen trotseren is 

een probleem waar we ons nog even geen zorgen om maken. Echter 

hebben we via Strava gezien dat een aantal van jullie zich toch al enkele 

maanden goed aan het voorbereiden zijn. Goe bezig Clarq, VDZ en co! 

Anderen (we blijven uiteraard discreet en noemen geen namen), zullen de 

koersbenen nog wat moeten kweken (en dan bedoelen we niet met 

bitterballen en kippebouten eh, Backer).  

Ook hebben jullie zich al van jullie beste kant laten zien tijdens onze meer 

dan geslaagde verkoopacties. We zijn er dan ook van overtuigd dat de 

toekomstige Jeff Bezos zich wel eens onder jullie schuil zou kunnen 

houden.  

Naast de geleverde inspanningen hebben we ons echt wel al goed gehad. 

Zo hebben we gezien dat een aantal schijnheiligaards hun uiterste best 

deden de goudzoekers van hun geliefde goudpot te weerhouden. Helaas 

saboteurs, waren jullie echt wel niet subtiel genoeg en werden de zoekers 

zo toch herenigd met hun enige echte liefde.  

Ook tijdens indrukwekkende rally’s volleybal lieten jullie zich van jullie 

beste kant zien. De leiders hebben een aantal spelers grondig 

geanalyseerd tijdens de matchkes, en hebben toch wel een paar 

interessante tactieken met veel potentieel opgemerkt; 
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• Chubby: gewoon passief naar den bal kijken. De leiders snappen het 

achterliggend idee; zolang ge geen poot uitsteekt, kunt ge ook niks 

misdoen. Goed gezien Chub! 

• Broeck: Gewoon met armen gestrekt voor het net gaan staan, 

niemand die die bal erover krijgt. Slim! 

• Zjof: niet kunnen kiezen en gewoon alle posities tegelijk 

overnemen. We hebben toch een tip; neem niet te veel hooi op uw 

vork Zjof! Ge zijt een schitterende speler maar de leiders adviseren 

u toch soms eens een matchke te skippen. 

• Van Pouck: éééééne mortieren 

• Mathijs: tikkie takka bij Barça 

Kortom; we zijn onder de indruk van jullie ongeloofelijke enthousiasme, 

de ijverige werkinspanningen en de heerlijke maaltijden die elke zondag 

weer terugkomen. We hopen dan ook dat we dit jaar extra kunnen 

verzilveren op kamp, want dat hebben we echt wel verdiend!  

Wij kijken er alvast heel hard naar uit! 

Dikke kusjes, 

Leider Rik en leider Krabby xx  

 

Zo nen herte 

kop heb ik 

precies toch 

ook nie 
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Puzzel  

Verveel jij je ook zo als het geen Chiro is? Zoals steeds vind je dan achteraan in 

de En Wij Dan wat extra amusement! Hieronder vinden jullie een leuke puzzel 

en op de volgende bladzijde een mooie kleurprent. Veel plezier!  
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Inschrijvingsblad kamp Dinant 2021  
  

Het is de bedoeling, dat je dit blad ingevuld meebrengt naar de inschrijvingsdag. Dit jaar hebben we 

ervoor gekozen op voorhand over te schrijven en een betalingsbewijs mee te nemen naar 

de inschrijvingsdag, Een medische fiche kan u ter plaatste invullen als u dat nog nooit heeft 

gedaan. Mensen die wel al een medische fiche hebben ingevuld, wordt gevraagd om de fiche op het 

moment zelf te controleren.  

Gelieve allemaal 2 gele klevertjes van de mutualiteit mee te brengen naar de inschrijvingsdag.  

  

Kampgeld:    

  

Ik, 

ondergetekende………………………………………………………………….  

Geef mijn zoon (bij meerdere zonen vernoem je de afdeling erbij)  

……………………………………………………………………………………  

De toelating om mee te gaan op kamp met CHIRO “WIJ” Sinaai, gedurende de periode van 

11 t.e.m. 21 juli 2019  

  

Ik betaal hiervoor:  

  

1e zoon:      180EUR  

2e zoon: 170EUR  

3e zoon: 160EUR  

giganten:     105EUR  

  

Totaal: …………………….EUR, te storten op BE90 0012 9667 9832.   

GELIEVE  EEN BETALINGSBEWIJS MEE TE NEMEN OP DE INSCHRIJVINGSDAG, 

WIJ AANVAARDEN GEEN CASH.   
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