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Voorwoord 
 

Beste leden, ouder, chirosympatisanten,… 
 

 
Afgelopen jaar zat vol verassingen en uitdagingen: Corona, een nat kamp en afscheid nemen 

van 4 topleiders. Ondanks alle tegenslagen hebben we er toch een geweldig kamp en een 

fantastisch jaar van kunnen maken. Daarom wil ik iedereen bedanken die dat heeft helpen 

realiseren. 

De ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwen, het oudercomité om de Chiro voor en 

achter de schermen te steunen, de koks voor het heerlijke eten en natuurlijk onze VB 

(volwassen begeleider) voor zijn hulp, inzet en gouden raad. 

Duizendmaal dank voor alles! 
 

 
Met een spetterende en zonnige startdag is ons Chirojaar goed van start gegaan. Samen met 

nieuwe leden en een nieuwe, gemotiveerde leidersploeg vliegen we er dit jaar weer 

staalhard tegenaan. Met het zicht op het einde van de coronaterreur hopen we dat we dit 

jaar ietwat normaler verloopt en dat dit lang zal mogen duren. Maar met nieuwe leiders en 

tal van gloednieuwe ideeën, staan we ook dit jaar weer helemaal warm om jullie zonen elke 

zondag met een glimlach naar huis te sturen. 

We mogen dan ook weer uitkijken naar allerlei leuke activiteiten: 

- 22 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging 

- In de avond van 31 oktober kan je meestappen in de halloweentocht 

- Op 21 november is het Christus Koning waar onze leden samen spelen met de andere 

jeugdbewegingen van Sinaai 

- 4 december is het Kerstboomactie, zondag 5 december is het geen Chiro 

- 11 december, de jaarlijkse kerstmarkt waar je je altijd kan verwarmen bij het 

kraampje van onze aspi’s 

- Van 24 december tot en met 9 januari is het kerstvakantie en dus jammer genoeg 

geen Chiro 

- 19 maart is het de bonte avond in de parochiezaal van Sinaai, waar we jullie massaal 

verwelkomen 

- 30 april kan je genieten van een hapje en een drankje op het Keti-restaurant 

- 11 tot 21 juli is ons jaarlijks kamp, dit jaar trekt onze Chiro naar Steinbach 

En natuurlijk zal er dit jaar nog veel meer te beleven zijn op en rond onze Chiro. 

Als je tevreden bent met Chiro ‘Wij’, vertel het voort, spread the word! Heeft u vragen of 

bedenkingen, meld dit dan aan de leiders of onze Volwassen Begeleider. 

Met vriendelijke Chirogroeten 

Jullie nieuwe hoofdleider 

Len Malengier 
 
 
 

En Wij Dan september 2020 | 2 



Contact 

3 | En Wij Dan september 2020 

 

 

 

 

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

MATTHIAS DANNEEL 
WEIMANSTRAAT 54 
9112 SINAAI 
0471/43 02 78 

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

Speelclub 
EMIEL DERUYTERRE 
HULSTBAAN 3 
9112 SINAAI 
0497/57 30 02 

LUCA MALENGIER 
HULSTBAAN 157 
9112 SINAAI 
0498/57 30 02 

ZJEF MUNGHEN 
EDGARD TINELSTRAAT 121 
9112 SINAAI 
0470/35 81 39 

LEON VERSCHELDEN 
DRIES 41 
9112 SINAAI 
0472/68 36 75 

  

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

ROEL AUSLOOS 
MOLENSTRAAT 28 
9112 SINAAI 
0471/23 05 10 

RIEN VERSCHELDEN 
HULSTBAAN 42 
9112 SINAAI 
0472/13 30 67 

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

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

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

Kerels 
LEN MALENGIER 
HULSTBAAN 157 
9112 SINAAI 
0484/58 73 16 

WOUT BOGAERT 
SINAAIDORP 1 
9112 SINAAI 
0477/03 95 04 

Aspiranten 
ALEXANDER COPPENS 
VLEESHOUWERSSTRAAT 58 
9112 SINAAI 
0488/30 57 62 

TIBO ISERBYT 
NEERSTRAAT 31 
9112 SINAAI 
0491/89 06 06 

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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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 (vanaf de kerels) 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 

(als het nog in goede staat is uiteraard). 

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

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

eens in de kleerkast kijken met andere woorden, want vooral de kleinste maten 

zijn erg gewild! 

 

Aarzel niet om ons aan te spreken! 

Groeten 

Alexander Coppens en Wout Bogaert 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

Groeten 

Materiaalleider Alexander 
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Kerstboomactie 2021 
 

 

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

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 KERSTBOOMACTIE! 

 
 

Deze zal zaterdag 4 december doorgaan. 

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

prachtige kerstbomen. Je kan ons die zaterdag verwachten vanaf 9.30u. tot 

17.00u. 

 
 

We verkopen nog steeds 2 soorten kerstbomen. Namelijk Amorica en 

Nordmann. De Amorica kerstboom is de gewone kerstboom zoals we hem al 

jaren verkopen. De Nordmann kerstboom is een soort die de laatste jaren aan 

een serieuze opmars bezig is. Daarom blijven we deze soort aanbieden. 

 
Het verschil tussen de twee is: 

• De Nordmann verliest geen naalden, daarom is deze iets duurder. 

• De Nordmann wordt niet uitgespit maar afgezaagd en wordt dus zonder 
kluit verkocht. 
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Amorica Nordmann 
 
 

 

Verkoopprijzen Amorica: 

100/200cm 20 euro 

200/250cm 22 euro 

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

 
Verkoopprijzen Nordmann : 

150/200cm 30 euro 

200/250cm 35 euro 
 

 
Grote bomen (vanaf 2.5m) worden enkel verkocht per 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 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! 
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Naast dit uitgebreid assortiment bomen kan je ons ook steunen door een lotje 

te kopen met onze deur-aan-deur tombola, voor € 3 per lotje, hierbij 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 4 december. 
 

 
Ben je door omstandigheden die dag niet thuis en wil je toch één van onze 

prachtige bomen kopen. Dan kan je altijd een kerstboom bestellen op het 

nummer 04/77039504 maar bij voorkeur via Bogaertwout1@gmail.com 

De bestelde boom zal dan op een afgesproken tijdstip geleverd worden. Zo dit 

was het dan, ook voor andere vragen kan je steeds terecht op het 

bovenstaande nummer. 

 

 
Overschrijven kan na bestelling op het volgende rekeningnummer: 

BE90 0012 9667 9832 

Vermeld duidelijk ‘naam + soort kerstboom + hoogte’ in de mededeling! 
 
 
 

Met Vriendelijke Kerstboomgroeten, 

Wout Bogaert 

mailto:Bogaertwout1@gmail.com
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Beste Gigantjes en ouders, voor sommigen onder jullie zal dit de eerste ‘En Wij Dan’ zijn. De 

EWD is het boekje van onze chiro dat wij 2/3 keer per werkjaar uitdelen. Hierin staat vaak 

extra uitleg over grotere evenementen zoals bijvoorbeeld het kamp in juli. Ook vertellen we 

in de “En Wij Dan” kleine anekdotes over de activiteiten die de Gigantjes afgelopen weken 

hebben uitgevoerd. Deze zijn voorlopig op een hand te tellen maar op de Startdag is 

gebleken dat jullie een hele leuke bende zijn waar we nog veel toffe verhalen met gaan 

meemaken. Wij hebben er alleszins gigantisch veel zin in om er elke zondag een 

onvergetelijke middag van te maken. We hopen dat de normale werking van een zondag 

ondertussen al duidelijk is geworden, toch zullen we snel hier nog even de belangrijkste 

dingen oplijsten. 

● Elke zondag is het Chiro van 14:00 tot 17:00, als hier een uitzondering op is zullen we 

dit zeker op tijd communiceren. 

● Elk gigantje krijgt rond 16:00 een drankje. e kunnen kiezen uit cola, Fanta, Sprite of 

(bruis)water. 

● Het eerste jaar voor een lid in de Chiro is gratis, je betaalt enkel €20 voor de drankjes 

op zondag. 

● Een uniform is nog niet verplicht bij de gigantjes maar we raden het wel aan, voor 

ons is dit ook makkelijk als we op verplaatsing zijn om iedereen makkelijk te 

herkennen. We verkopen ook tweedehandskleding aan een goedkopere prijs op onze 

Chiro voor wie dit wenst. 
 

Tim De Witte Matthias Danneel Rik De Clercq 

Hobby’s: tekenen, sterren 

kijken 

Hobby’s: lezen, fitness Hobby’s: fitness, joggen 

Status: Single Status: In love Status: Ingewikkeld 

Leeftijd: 18 Leeftijd: 21 Leeftijd: 21 

Studie: 1ste jaar Natuurkunde Studie: 3de bachelor 

Handelsingenieur 

Studie: 1ste master Industrieel 

ingenieur 

Gewicht: 70kg Gewicht: 72kg Gewicht: 71kg 

Lengte: 1m 81cm Lengte: 1m 79m Lengte: 1m 78m 

Persoonlijke quote: Chiro is 

geen hobby, het is een 

manier van leven. 

 

Persoonlijke quote: Carpe 

diem 

 

 

Persoonlijke quote: Leven en 

laten leven 
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Bij enkelen onder jullie zullen we ondertussen al op huisbezoek geweest zijn maar jammer 

genoeg hebben we nog geen tijd genoeg gehad om bij iedereen langs te gaan. Niet getreurd 

jullie mogen ons nog verwachten . Voor diegenen die ons nog niet thuis ontmoet hebben 

willen we ons via de EWD toch al kort voor stellen in bovenstaande tabel. 

Als laatste gaan we kort het verloop van het jaar schetsen. Normaal gezien zouden jullie de 

weekplanning tot januari al gekregen moeten hebben. Is dit niet het geval volgt deze zeker 

nog in de komende dagen. 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 te verkopen of lotjes voor onze tombola te verkopen. Dan hebben we in maart ook 

nog onze Bonte Avond. Dan kunnen alle ouders stoofvlees met frietjes komen eten in het 

parochiehuis van Sinaai en daarna genieten van de toneeltjes die de leiding met de leden 

hebben voorbereid. Als afsluiter van het jaar hebben we ons kamp in Juli, voor de Gigantjes 

zal dit van 11/07 tot 16/07 zijn. Vertrek dan dus zeker niet op reis zodat jullie zonen 

meekunnen op 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 Chiro werking! 

Bij vragen kan je ons altijd contacteren via GSM, mail of uiteraard gewoon op zondag. 

Groetjes 

Leider Rik, Matthias en Tim 
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Liefste speelclubbertjes, 

Voor de start van het nieuwe jaar hebben jullie gloednieuwe leiders al meteen een artikel 

klaar. Wat we jullie nu al kunnen vertellen is dat we er enorm veel zin in hebben. We kunnen 

natuurlijk nog niet te veel verklappen maar onze plannen met jullie zijn alleszins 

veelbelovend. Zo kunnen we jullie nu al zeggen dat 21 november Kristus Koning is waarbij 

alle jeugdbewegingen van Sinaai de tofste spelletjes tegen elkaar spelen. Hierop zullen we 

weeral eens bewijzen dat chiro Sinaai de beste is. Ook zullen we dit jaar terug op weekend 

gaan. Naar waar? Dat is nog een verrassing... 

Velen onder jullie zitten al een paar jaar in de chiro en hebben de chiro “wij” microbe al 

volledig te pakken. Anderen zijn nog maar juist nieuw, maar wij kunnen jullie nu al 

verzekeren dat jullie binnen een paar zondagen echte “chiro mannen” zullen zijn. Dus zet 

elke zondag van 14-17 uur maar in jullie agenda! 

Wij vinden het heel belangrijk dat jullie veel nieuwe vriendjes maken in de chiro maar 

daarnaast willen we ook dat jullie de spiksplinternieuwe leiders door en door leren kennen. 

Daarom zullen we onszelf even kort voorstellen. 

Leider Luca 

Leeftijd: 20 jaar 

huisdier(en): kippen en een kat 

Lievelingseten: kaaskroketten met kaviaar :) 

Liefje: al 3 jaar met Sarah. 

Studie: opleiding master geschiedenis en zit op kot in 

Gent 

Lievelingsspel: dikke Bertha 

lievelingsdier: beer 

lievelingskleur: Er is geen mooiere kleur dan geel. 

Broers/zussen: 3 broers waarvan 2 in de Chiro 
 
 

 

 

Leider Emiel 

Leeftijd: 19 jaar 

Huisdier(en): kat, kippen en schapen 

lievelingseten: frietjes met biefstuk 

Liefje: geen zin in 

Studie: Bio-Ingenieur en zit op kot in Gent 

Lievelingsspel: vossenjacht 

Lievelingsdier: orka 

Lievelingskleur: geel uiteraard 

broers/zussen: 1 broer 
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Leider Zjef 

leeftijd: 18 jaar 

huisdier(en): kippen en een grote hond 

lievelingseten: frietjes met véél appelmoes 

liefje: Ik kan ze niet op mijn twee handen tellen ;) 

Studie: Biomedische laboratoriumtechnologie in Gent 

lievelingsspel: vleeshoop 

lievelingsdier: neushoorn 

Lievelingskleur: geel, zonder twijfel! 

broers/zussen: cavalier seul/enig kind 
 
 
 
 
 

 

Leider Leon 

Leeftijd: 17 jaar 

Huisdier(en): kippen 

Lievelingseten: lasagne 

Liefje: moeilijk om uit te leggen 

Studie: Archeologie 

Lievelingsspel: tussen vier vuren 

Lievelingsdier: papegaai 

Lievelingskleur: geel natuurlijk 

Broers/zussen: 1 zus 
 
 

 
We kijken er alvast naar uit om ervoor te zorgen dat iedere zondag onvergetelijk wordt. 

Groetjes jullie allerliefste leiding 

 

Leider Luca 

Leider Emiel 

Leider Zjef 

Leider Leon 
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Beste Rakkertjes, 
 

Het jaar is nog maar net begonnen, maar wat een zondagen hebben we al 

gehad: We hebben de bom die Sinaai bedreigde ontmanteld als echte 

ontmijners en we hebben de mannen van het Belgische leger eens laten zien 

waartoe Chiro “Wij” Sinaai allemaal in staat is. Maar we hebben nog zoooo veel 

meer in petto voor jullie. We gaan nog niet te veel verklappen, maar het wordt 

weer een super jaar om zeker naar uit te kijken!! Dit jaar mogen we ook 2 

nieuwe rakkers verwelkomen: Ray en Matteo. We zullen ze met open armen 

verwelken en zullen ervoor zorgen dat ze een fantastisch eerste chirojaar 

voorgeschoteld krijgen. 

Verder zouden we nog eens willen vermelden dat het jaarlijkse huisbezoek terug 

doorgaat op de getrouwe traditionele manier. Jullie kunnen ons dus ergens in de 

komende weken aan de deur verwachten. Hier zullen we toelichten wat jullie 

zeker moeten weten voor het komende chirojaar. Hier alvast een korte 

beschrijving van de leiders. 
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Rien 
“De mooiste” 

● leeftijd: 18 jaar 

● studie/werk: Politieke wetenschappen 

● hobby’s: Chiro, muziekkapel, hockey 

● lievelingseten: spinazie met worst en bruine saus 

● lievelingsdrank: sprite 

● lievelingskleur: groen (uiteraard) 

● woonplaats: Sinaai city 

● liefje: aan elke vinger 10 

 

 

 
Roel 

“de sterkste” 

● leeftijd: 20 jaar 

● studie/werk: soldaat in het leger 

● hobby’s: chiro, lopen en fitness 

● lievelingseten: friet met stoverij 

● lievelingsdrank: water (plat) 

● lievelingskleur: donkergroen 

 

 
Dennis 
“de slimste” 

• leeftijd: 21 jaar jong 

● studie/werk: 7e jaar security 

● woonplaats: Sinaai (het mooiste dorp van al) 

● liefje: meer dan 1 

● hobby’s: chiro, muziekkapel, lopen en fitness 

● lievelingseten: balletjes in tomatensaus met puree 

● lievelingsdrank: fristi 

● lievelingskleur: lichtgroen 

● woonplaats: Sint-Niklaas 

● liefje: te veel 

Zo, dit waren onze CV’s in een notendop. We hopen dat jullie ons zo toch al een 

beetje beter hebben leren kennen. Wij kijken alvast uit naar een fantastisch jaar 

en we hopen dat we jullie elke zondag in grote getale op de chiro mogen 

verwachten, want zoals het aloude gezegde gaat: “Als we met veel rakkers zijn, 

wordt het extra fijn!” 

veel liefs van jullie super toffe, megacoole leiding: 

Rien, Roel en Dennis 
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Beste Toppertjes, 
 

Het gloednieuwe chirojaar is weer van start gegaan! Dat betekent dat we weer 

kunnen uitkijken naar een aantal evenementen die jullie nu al in de agenda 

kunnen plannen; 

Wij voorzien dit jaar terug een gewest weekend dat zal doorgaan van 18/02- 

20/02 en een topper weekend dat zal doorgaan van 4/03-6/03. We hopen dat 

iedereen hier met mee zal gaan aangezien dit 2 weekends worden die je nooit 

meer zal vergeten. Ook kunnen we op het gewestweekend tonen dat de 

mannen van chiro WIJ sinaai de ruigste zijn van heel het gewest. 

Ook hebben we dit jaar terug een bonte avond die doorgaat op 19/03. We 

hopen dat we dan nieuwe Di Caprio’s en Megan Fox’s tegenkomen. 

Naast specifieke data, hebben we natuurlijk onze wekelijkse zondag samen. 

Gelukkig nadert het einde van de corona pandemie eindelijk en hier gaan we 

dan ook zeker van profiteren. Dit jaar brengen we het niveau naar omhoog en 

zorgen we ervoor dat jullie zich elke zondag gaan amuseren met de gaafste 

activiteiten. 

 
Voor de eerste jaar toppers hebben we ook nog een meevaller! De werking is 

vanaf onze afdeling van 14u tot 18u. Dit wilt zeggen dat jullie nog een half uur 

langer mogen blijven en we ons nog een half uur langer mogen amuseren. 

 
Op het einde van ons jaar sluiten we af met ons magisch kamp. We hebben nu 

al samengezeten om te kijken wat we allemaal gaan doen. We gaan natuurlijk 

nog niks verklappen maar het ziet er de moeite uit. Maar om al die ruige 

activiteiten te doen hebben we natuurlijk wat geld nodig, dus mogen jullie 

allemaal al eens brainstormen over goede geldinzamelacties. En dan wordt dit 

jaar onvergetelijk! 
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Naam: Kasper De Backer 

Leeftijd: 18 

Aantal jaar leiding: 1ste jaar 

Relatiestatus: Aan elke vinger 5 
meisjes 

Richting: 1ste bachelor 
handelswetenschappen 

Lievelingsspel: 
Vakken Rugby 

Naam: Gust Brouckaert 

Leeftijd: 17 

Aantal jaar leiding: 1ste jaar 

Relatiestatus: Single 

Richting: 1ste bachelor 
industrieel ingenieur 

Lievelingsspel: Kroketten 
Race 

Naam: Wannes Baes 

Leeftijd: 19 

Aantal jaar leiding: 2de jaar 

Relatiestatus: Taken 

Richting: 2de bachelor 
burgerlijk ingenieur 

Lievelingsspel: 
Dode Vis 

 

Groetjes van jullie 
leukste, coolste, 
ruigste, mooiste, 
intellectuele leiders 

 
 

BROEK 

BAES 

BACKER 

XXXX 



Kerels 

En Wij Dan september 2020 | 16 

 

 

Liefste Kereltjes, 

gedaan met sjapen dit jaar, want wij hebben echte activiteiten voor jullie in petto! Veel 

kunnen we daar helaas nog niet over kwijt, maar meer info zullen jullie wel in de loop van 

het jaar krijgen. 

Wat we wel al kwijt kunnen zijn enkele belangrijke agendapunten, die jullie zeker moeten 

onthouden. Zo is er allereerst onze fuif, 9 oktober, waar jullie welkom zijn om eens helemaal 

los te gaan. (Een handje helpen bij de opzet/opkuis is uiteraard ook welkom v◆:◆) Na de fuif 

zal al snel het kerelsweekend op de proppen komen, dit staat namelijk 29-31 oktober 

gepland. Natuurlijk zijn er ook nog Christus Koning, de Kerstboomactie, de Bonte avond, 

Keti-restaurant en voorwacht om dit jaar naar uit te kijken. (Data en meer info over deze 

activiteiten wordt nog gecommuniceerd) 

Uiteraard volgt/volgen er doorheen het jaar ook nog activiteiten om wat geld in het 

kerelslaatje te brengen, waarmee we vette activiteiten op kamp kunnen doen. Wie ideeën 

heeft voor een geldactie mag die zeker aan ons vertellen. 

We vermelden hier ook nog even dat je vanaf de kerels verplicht bent om in uniform naar de 

Chiro te komen, dit houdt in: Een hemd, een groene T-shirt of rode van de banier, een 

Chirobroek en een sjaaltje, dit laatste zal je binnenkort weer bij ons kunnen kopen. 

Als laatste willen wij nog kwijt dat jullie er een toffe bende uitzien en dat we hopen er een 

knaljaar van te maken, zowel letterlijk als figuurlijk. 

Groetjes, 

jullie mega, vette, super, coole, kerelleiding 
 

 

 

  

Naam Wout Len 
Verjaardag 29 April 29 Maart 

Lievelingseten Biefstuk met friet Vettige hamburgers 
Schoenmaat 44,5 42,5 

Studie Fysica en Sterrenkunde Landschaps- en tuinarchitectuur 
Haarstijl Afro Middenscheiding 
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Hier zijn wat puzzels en raadsels, op jullie niveau gemaakt, zodat jullie de tijd kunnen doden 

wanneer het eens geen Chiro is: 
 
 
 
 
 

A 
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A 
 

A 

P 
 

T 

V 
 

I 

 

V 
 

O 
 

S 
 

S 

Kan jij deze sudoku oplossen? 
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Geachte Aspitjes, 
 

Met het nieuwe jaar dat voor de deur staat, is het natuurlijk noodzakelijk dat 
we toch kort toelichten wie jullie nieuwe leiders zijn, en hoe komend jaar in zijn 
werk zal gaan. Bij deze dus een korte schets over wie die 2 knappe gasten met 
da oranje koord nu eigenlijk zijn; 

 

Naam Alexander, meer gekend als 
Krabby 

Tibo, maar Tibisy voor de vrienden 

Woonplaats Den dreihoek Straight from the 9112 

Relatiestatus fully in love <3 Jachtseizoen geopend 

Favoriete schijf 
+ Waarom? 

streetside ~ Bru-C 
-> kunt ge neig goe op afwassen 

Gangsta rap made me do it ~ Ice 
Cube 
-> bcs I’m a gangsta #ThugLife 

Favoriete plek 
op de chiro 

De 65 Niks zo leuk als op een warme dag 
gerief moeten zoeken op’t zolder 

Bloedgroep C2H5OH CO(NH2)2)2 

Waarom aspi’s? Ik kon jullie niet missen xxx ‘T wordt tijd dat jullie eens wa 
leren weirken 

Levensmotto In het laten varen van onze 
perceptie ontstaat ruimte om op 
een andere manier waar te 
nemen 

I never switched sides, I just 
switched lanes. Got older and 
realized everybody ain’t the same 
#ThugLife 

Studie Eerste master handelsingenieur Derde bachelor handelsingenieur 

Overige hobby’s Niks wer!! geen vrienden buiten 
de chiro! 

Grinding with ma homies #ThugLife 

Beste moment 
chiro-carrière 

Horen dat ik dit jaar opnieuw aan 
mijn favoriete afdeling leiding 
mocht geven xx 

Gewijd worden tot leider van chiro 
Snoa 

 
Zo, na het doorlopen van deze zeer cruciale karaktereigenschappen kennen 
jullie ons toch weer wat beter. Laten we nu even doorgaan naar een korte 
beschrijving van aankomende werkjaar. In dit post-corona tijdperk is het 
eindelijk gedaan met al dat schrappen van activiteiten en evenementen, en 
kunnen we dus heel enthousiast kijken naar wat ons allemaal te wachten staat. 
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Eindelijk geen frustrerende verkoopacties meer (aspi’s van vorig jaar, jullie 
weten waar ik het over heb…), we kunnen nu onze kas spijzen door zelf 
evenementen te organiseren! Beginnen doen we op 31 oktober op de 
Halloweentocht, waar we heel Snoa zullen voorzien van heerlijke 
versnaperingen en drankjes. Plan dit weekend alvast in jullie agenda, want we 
zullen zeker iedereen nodig hebben om ons kraam klaar te zetten. Helaas 
volstaat enkel de Halloween tocht niet om voldoende kas te hebben, en zullen 
we daarom ook een kraampje neerzetten op de kerstmarkt. Dit ligt echter nog 
te ver weg om hier gedetailleerder op in te gaan, we zullen dus later op het jaar 
hier verdere informatie over verstrekken. 

 
Jullie kunnen zich nu afvragen, waar gebruiken we al deze kas voor??? 
Wel mannen, het is simpel; money is the key to succes. Om er een succesjaar 
van te maken, hebben we genoeg geld nodig. We zullen een leefweek 
organiseren in de eerste helft van het jaar. Natuurlijk moeten jullie, de goede 
leerlingen dat jullie zijn, elke ochtend braafjes naar school gaan. Maar naast het 
studeren zullen wij jullie ook van een paar toffe activiteiten voorzien. De 
praktische uitleg hierover volgt nog. Ook ons eigen aspiweekend mag eindelijk 
weer doorgaan, en we kunnen Snoa nog eens op de kaart gaan zetten op het 
gewestweekend. 
Kortom; er komen heel wa vette zondagen, weekenden en andere 
gebeurtenissen aan waar we samen immens veel plezier zullen beleven. 

 

Ook nog wat algemenere info voor de aspi’s; 

• De Chiro zelf duurt tot 18u. 

• Jullie zullen, zoals jullie al weten, aan de hand van een schema om de 
beurt de leiding verrassen met culinaire hoogstandjes. Waar zit de Sergio 
Herman van de aspiranten verborgen?? 
!! belangrijk: denk eraan, er geldt een zwarte lijst wat uiterst verboden is 
als avondmaal; ik denk aan aïki noedels, pannenkoeken,… Het niet 
respecteren van deze zwarte lijst kent strenge gevolgen! 

• Nu jullie aspirant worden, laten we jullie de keuze om na 18u eens een 
pintje te drinken. Dit gebeurt natuurlijk met mate, en onder toezien van 
de leiding. 

Zo, dat was het voor ons. We hopen dat we jullie warm gemaakt hebben om er 
samen met ons een onvergetelijk jaar van te maken! 

 
Dikke kus, 
de aspirantenleiding 
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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 aantal leuke 

puzzels en op de volgende bladzijde een mooie kleurprent. Veel plezier! 
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Beste ouders, 

Vroeger werd het lidgeld steeds cash betaald op de huisbezoeken. Sinds enkele jaren zijn we 

overgestapt op digitale betalingen/overschrijvingen. 

Hieronder vindt u de nodige informatie om dit vlot te laten verlopen. 

Valt het huisbezoek dan weg? Neen, u kunt de leiders nog steeds thuis verwachten. 

Hebt u nog vragen? dan kan u steeds terecht bij de leiding of de VB! 

De nodige contactgegevens zijn terug te vinden in deze EWD. 
 

 
Informatie lidgeld jongens Chiro Wij Sinaai 

- Leden die dit werkjaar opstarten betalen geen lidgeld! 
o Deze leden betalen enkel een forfaitaire bijdrage om tijdens de werking 

een frisdrankje te nuttigen. Voor het gehele werkjaar is dit 20 euro. 
 

- Leden die al lid waren van onze Chiro betalen het vaste bedrag van 50 euro. 
o Hierin zit zowel het lidmaatschap voor het begonnen werkjaar als het 

forfaitaire bedrag om eens te kunnen drinken op zondag. 
o Dit geld voor alle afdelingen! 

 
Hoe de betaling uitvoeren via overschrijving 

- Het rekeningnummer van onze Chiro: BE90 0012 9667 9832 
- De mededeling: naam + voornaam lid + afdeling 

o Bij broers kan er één overschrijving gebruikt worden. Graag beide 
voornamen vermelden! 

- Gelieve de betaling uit te voeren vóór 1 november 2021. 
 
 

Wij danken u alvast voor de 

medewerking 

De leiding. 
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Foto’s van uw kinderen 
 

 

- Af en toe worden er tijdens een activiteit op zondag of tijdens het 
kamp, foto’s genomen van spelende kinderen. De foto’s worden op 
onze facebook pagina gepost om jullie te laten meegenieten van deze 
leuke momenten. 

 
o Het gaat hier over niet-geposeerde en spontane sfeerbeelden. 

 
- Gelieve ons op de hoogte te brengen wanneer u dit NIET wenst met 

betrekking tot uw kind of kinderen. Gelieve hiervoor het 
onderstaande mailadres te gebruiken. 

 
o chirowij@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:chirowij@gmail.com
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Bereikbaarheid via mail 
 

 

- Wij beschikken over een algemeen mail adres; chirowij@gmail.com 
 

- Wij vallen misschien wat in herhaling betreffende dit item maar 
vinden feedback belangrijk. Hebt u vragen, een opmerking of wenst u 
verduidelijking, dan kan u steeds dit mailadres gebruiken. 

 
- De telefoonnummers van de leiding, om hen te bestoken met allerlei 

vragen, kan u eveneens terug vinden in deze editie. Ook onze VB 
(volwassen begeleider) kan u contacteren. 

 
- Omgekeerd is het belangrijk dat de leiding de ouders vlot kunnen 

bereiken via mail. Wij beschikken al voor het grootste deel over de 
nodige informatie. Wij stellen echter vast dat de verstuurde mailing 
niet altijd toekomt op het juiste adres. 

 

- Vandaar graag een seintje wanneer u onze mailing niet ontvangt. 
Gebruik het algemene mailadres om te reageren. Op deze manier 
kunnen wij onze database aanvullen of aanpassen. 

 
 
 
 
 

 
Bedankt voor uw tijd! 

Dit komt ten goede van uw kind en onze werking! 
 

 

mailto:chirowij@gmail.com

