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Voorwoord
Beste leden, ouders en sympathisanten,

Vooreerst wil ik jullie graag een gelukkig Nieuwjaar toewensen! Met vooral een goede
gezondheid en de mogelijkheid om te kunnen genieten van alles wat je doet.
Als we, zoals gewoonlijk, even terugblikken op 2019, mogen we toch zeggen dat het een
fantastisch jaar geweest is. Daarbij denk ik dan vooral aan het nog steeds sterk groeiende
ledenaantal. Natuurlijk zullen “WIJ” altijd blij zijn, indien we nog meer vriendjes mogen
verwelkomen.
We kunnen ook nog eens terugblikken op Christus Koning, hier is alweer gebleken dat “WIJ”
de snelste, de slimste, maar ook de grootste groep is. Zo is het altijd indrukwekkend,
wanneer je al die korte Chirobroeken bij elkaar ziet! Wat zeker ook heel belangrijk is, is dat
jullie zonen iedere zondag hun sjaaltje aanhebben. Dat is zeer handig tijdens een uitstap, om
de groep samen te houden of gemakkelijk in het oog te houden op grotere terreinen.

Waar we zeker ook fier over mogen zijn, is onze kerstboomactie. Waarbij “WIJ” jaarlijks een
grote deur-aan-deur verkoop doen in Sinaai van onze kerstbomen. Zo kunnen “WIJ” melden,
dat er dit jaar een 400-tal bomen verkocht werden in Sinaai en omstreken.
Een activiteit om zeker ook in jouw agenda te noteren, is onze jaarlijkse Bonte Avond. Deze
gaat door op zaterdag 14 maart in de Parochiezaal. Ook dit jaar zullen jullie kunnen smullen
van een heerlijk bordje stoofvlees met frietjes, zodat jullie eerst jullie buikje kunnen rond eten
om nadien te genieten van de hilarische toneeltjes van zoonlief. De zondag nadien zal het geen
Chiro zijn, omdat de leiders dan de opkuis van de Bonte Avond zullen doen.
Ik zou ook graag nog eens alle mensen van het oudercomité, de kookouders, oud-leiders en
ook zeker niet te vergeten: onze VB (volwassen begeleider) Bart ‘Berre’ Van Ingelgem ,
willen bedanken voor hun grote inzet bij tal van activiteiten, zoals: ons bivak, ons
feestweekend, onze fuif, de kerstboomactie,…
Tot slot, we treffen mekaar alvast ’s zondags op de Chiro. En onthoud dit: “Ben je tevreden
over Chirojongens ‘Wij’ Sinaai zeg het voort, ben je niet tevreden, zeg het aan ons (of aan
onze VB)!”

Vriendelijke Chirogroeten,
Manu Mettepenningen
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Contact
Giganten
JARI BRYSSINCK
KEIZERSTRAAT 19
9112 SINAAI
0471/62 90 91

RIEN VAN PUYVELDE
KLOKKE ROELANDLAAN 62
9112 SINAAI
0492/99 96 20

EMIEL DERUYTERRE
HULSTBAAN 3
9112 SINAAI
0497/57 30 02

ALEXANDER COPPENS
VLEESHOUWERSSTRAAT 58
9112 SINAAI
0488/30 57 62

TIBO ISERBYT
NEERSTRAAT 31
9112 SINAAI
0491/89 06 06

MATTHIAS DANNEEL
WEIMANSTRAAT 54
9112 SINAAI
0471/43 02 78

LUCA MALENGIER
HULSTBAAN 157
9112 SINAAI
0498/57 30 02

Speelclub
JOREN VAN OSSELAER
SCHRIJBERGSTRAAT
9250 WAASMUNSTER
0474/32 98 99

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

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

ROEL AUSLOOS
MOLENSTRAAT 28
9112 SINAAI
0471/23 05 10

Kerels
PHILIPPE STAS
BAVERIKSTRAAT 26
9250 WAASMUNSTER
0470/51 19 44

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

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

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

VB (volwassen begeleider)
FILIP MOLDERS
FRANCISCUSLAAN 50
9112 SINAAI
0477/55 47 74
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Voorzitster oudercomité
SARA VAN OSSELAER
SARA.VANOSSELAER@TELENET.BE

Tweedehandskledij
Tweedehandskledij & Materiaal
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 verkopen
(als het nog in goede staat is uiteraard) voor 1/3 van de prijs.
Andere mensen kunnen uniformen bij ons komen kopen voor 1/2 van de prijs.
Het verschil is om het verlies van de niet verkochte kleren te compenseren. 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
Philippe & Alexander

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 Joren & Matthias
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Bonte Avond
Dag beste lezer

We voelen het allemaal de lange koude dagen zijn aangebroken, maar er is licht
aan het einde van de duisternis want de Bonte Avond komt er weer aan! Op
zaterdag 14 maart verwachten we jullie massaal in de parochiezaal.
Maar wat houdt de Bonte Avond nu juist in? We serveren een heerlijke
maaltijd gemaakt door het oudercomité die bestaat uit: als opwarmertje
heerlijke tomatensoep met balletjes, gevolgd door de Vlaamse klassieker
stoofvlees met verse frietjes en lekkere groenten. Als afsluiter wordt er nog een
heerlijk dessert voorzien.
Moest je denken dat het dan al gedaan is dan heb je het goed mis! Om er een
onvergetelijke avond van te maken worden er door alle afdelingen toneeltjes
voorzien waar de leden wekenlang voor gerepeteerd hebben. De ideale kans
om uw zoon of kleinzoon bezig te zien tussen zijn vrienden. Wie weet is dit wel
de start van een grote acteer carrière. Als afsluiter is er een leiderstoneel waar
alle leiders hun kleine verlegenheid aan de kant zetten en zich volledig geven
op het podium.
Kan u er dan nog altijd geen genoeg van krijgen? Dan kan je nog rustig
napraten over de avond in onze gezellige bodega!
Ik voel het al, u bent overtuigd om 14 maart af te zakken naar de parochiezaal.
Maar hoe geraak je aan een eetkaart? Binnenkort zullen de leiders van uw zoon
u contacteren om bij hun een kaart aan te schaffen.

Ik hoop jullie allemaal daar te zien!

Veel Chirogroeten

Rik De Clercq
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Bonte avond

Wat?
Tomatensoep met balletjes
Friet met stoofvlees
Heerlijk dessert

Prijs?
15€ volwassenkaart
10€ kinderkaart

Waar?
Parochiezaal te Sinaai

Wanneer?
Zaterdag 14 maart (vanaf 17u)

Met aansluitend toneeltjes
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Giganten
Liefste Gigantjes,
Het jaar is nu al een beetje gevorderd en we kennen jullie nu al stukken beter.
Wat ons eerst een groep schattige jongetjes leek te zijn, bleek een bende wilde
brassen te zijn die nooit een minuutje stil wouden zitten. We zijn nu in totaal
met 30 Gigantjes en iedereen heeft ondertussen al een paar vrienden gemaakt.
Hieronder hebben we enkele sfeerfoto’s gezet van het voorbije jaar.

Ook zijn we bijzonder trots op jullie toen we op Kristus Koning zagen dat jullie
de andere jeugdbewegingen eens goed op hun donder hebben gegeven en
verschillende keren wonnen bij de spelletjes. Dat hebben we dan ook luidkeels
gevierd achteraf in de eetzaal.

2020 is nog maar net van start gegaan en bij deze hebben jullie leiders zich
voorgenomen om in het aanstaande jaar nog veel toffe spelletjes en
activiteiten te organiseren. We willen nog niet te veel verklappen maar we
gaan zeker eens gaan zwemmen, naar de sporthal,… om dan nog maar niet
over het kamp te beginnen.
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Giganten
Zoals jullie hopelijk al weten gaan jullie in februari op weekend. Dit zal plaats
vinden van vrijdag
(’s avonds) 14 tot zondag (’s middag). Dit is dus de ideale
moment om uit te testen of je mee wilt op kamp in de zomervakantie. We
hebben al gezien dat er veel potentieel Chiromateriaal in onze groep dus we
moedigen iedereen zeker aan mee te gaan.

Wat heb je hier zeker voor nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirouniform
Jas
Reservekledij
Ondergoed
Stevige schoenen
Handdoek
Tandenborstel, tandpasta, shampoo,…
Bord , bestek, beker, kommetje,…
Matras/veldbed/matje, kussen, deken,…
Eventuele Medicatie
…

Speciale benodigdheden worden later meegedeeld
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Speelclub

Allerliefste speelclubbertjes
Na ons geweldige kerstfeestje zit het eerste deel van het jaar er al weer op.
Wat ging het snel! En je weet wat ze zeggen, de tijd gaat snel als ge u amuseert,
dus dit is zeker en vast gelukt tot nog toe! We hebben al gezien hoe jullie
helemaal omgetoverd werden tot Rode Duivels, soldaten, Italiaanse chefkoks
en nog heel wat meer. Maar niet getreurd, ook na nieuwjaar zullen we jullie
voorzien van tal van zotte activiteiten die er hopelijk nog een geweldig jaar van
maken!

Helaas hebben de leiders gezien dat sommigen onder jullie toch nog een beetje
bang zijn in het donker (Halloweentocht), dus deze angst zullen we na
nieuwjaar uit jullie moeten krijgen! Natuurlijk snappen we ook wel dat jullie
een beetje bang waren, aangezien het engste en vooral groene monster
gewoonweg de hele tijd naast ons liep, namelijk Tibo!

Ook staan er wel nog wat ‘specialere’ activiteiten gepland, zoals de Bonten
Avond waar jullie op het podium het beste van jullie zelf mogen geven en
iedereen jullie acteertalenten kan bewonderen. Wen er dus maar aan dat na
deze dag mensen jullie zullen verwarren met Leonardo Di Caprio of Will Smith!

Ook ons fameuze weekend staat voor de deur in februari of maart! Een
precieze datum, thema en andere info zal nog volgen. En als prachtige afsluiter
natuurlijk het kamp, waar jullie de volle 10 dagen jullie leiders (en dan vooral
leider Joren en leider Tibo) mogen plagen en we samen kunnen ravotten.
Kortom, het beste moet nog komen! Wij hebben er alvast ongelooflijk veel zin
in, en we wensen jullie dan ook allemaal alvast een schitterend 2020 toe!

Groetjes en dikke kus,

Gori, Tiboter en Krabsla.
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Speelclub
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Rakkers

Lieve rakkertjes
De afgelopen maanden waren voor ons echt de moeite, elke zondag stonden
jullie daar weer met minstens 20 lachende gezichtjes en zo konden wij trots
zeggen dat de rakkers weer met het meest van iedereen aanwezig waren. Blijf
zeker zo verder doen want we hebben nog verschillende dingen in petto om
ook 2020 een knaljaar te laten worden!
Maar zover is het nog niet dus laten we eerst eens terugblikken op de beste
momenten van 2019. Ten eerste was er Christus Koning, daar hebben jullie al
de andere jeugdbewegingen (scouts,klj) weer laten zien hoe luid jullie ‘ C H, C H
I, C H I R O’, wel niet kunnen zingen. Uiteraard waren wij toen ook de
jeugdbeweging die alle spelletjes won. Ook onze eiernamiddag was weer een
groot succes. We zagen toen dat jullie zeker niet bang waren om een beetje
vuil te worden en onze eieren werden al vlug gebruikt om jullie de gekste
kapsels te geven. Dan hebben we nog de KBA, een dikke merci aan alle rakkers
die ons die zaterdag zijn komen helpen. Zonder jullie schattige gezichtjes
hadden we niet zo veel kerstbomen kunnen verkopen. Ons laatste hoogtepunt
voor 2019 was ons kerstfeestje. Hiervoor kunnen we het zinnetje ‘hoe vettiger
hoe prettiger’ gebruiken. Na even buiten te spelen in de kou hebben jullie zich
als echte beesten op alle chips, curryworsten, partysnacks … gestort en een
echt feestje gebouwd. Om daarna als echte chique meneren een glaasje
champagne te drinken.

Dan nu nog twee belangrijke data. Op 16 februari zal het rakwi dag zijn, dan
kunnen jullie tonen dat jullie de sterkste groep van ons gewest zijn! Deze zal
plaats vinden in Stekene maar hierover zal nog meer informatie volgen. Op 14
maart is het bonte avond zet dit zeker in jullie agenda zodat jullie jullie acteer
talenten nog eens kunnen bovenhalen. Natuurlijk gaan we ook nog op
weekend met jullie, een exacte datum hebben we nog niet maar dit zal hoogst
waarschijnlijk in maart of april zijn.
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Rakkers
Jullie leiders wensen jullie nog een (laat) gelukkig nieuwjaar en we hebben een
paar goede voornemens voor jullie opgesomd voor als jullie er zelf nog geen
zouden hebben.
1) Speel minder fortnite jongens, de meisjes vallen hier niet op (brawlstars mag
wel natuurlijk)
2) Nog beter luisteren naar de leiders kan zeker geen kwaad!
3) Degene die nog niet in de muziekkappel zitten, kom zeker eens proberen.
Hoe meer zielen hoe meer vreugde.
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Toppers

Dag liefste toppertjes !
Het is weeral zo vlug gegaan. We hebben jullie nog maar net leren kennen en
we zijn al bijna in de helft van het Chiro jaar. In dit halve jaar hebben we al heel
wat gedaan en hebben wij gemerkt dat jullie stuk voor stuk volwaardige
toppers zijn.
Zo zijn we dit jaar al lekkere hamburgers gaan bakken in den bos; de ene had ze
liever saignant, de andere liever bleu, … enkel Warre had ze graag zwart
aangebakken. We hebben ook een tof kerstfeestje gedaan waarbij iedereen
een mooi cadeautje heeft gekregen, vooral het cadeautje van Kasper was echt
een pronkstuk!
Tijdens onze poker avond werd er ons 1 ding duidelijk: Wout zet later aub nooit
een stap binnen in een casino of je bent al je geld kwijt! Tijl daarentegen zou
best met een paar miljoen kunnen buitenkomen. We hopen dat je dan ook nog
steeds eens aan de leiders denkt.
Na al deze toffe activiteiten zouden jullie denken dat het niet meer beter kan,
maar geen zorgen, het beste van het jaar moet nog komen. Zo hebben we voor
2020 nog het toppersweekend in zicht. Dit wordt natuurlijk een super tof
weekend en we hopen dan ook dat iedereen mee kan gaan. Jullie leiders zijn
alvast volop aan het brainstormen hoe we het weekend onvergetelijk kunnen
maken.
Ook kijken we al uit naar het gewest weekend waar we kennis zullen maken
met de andere chiro’s uit de omstreken en veel toffe dingen zullen doen. En ja
toppertjes, er zijn ook meisjes aanwezig !
We vermelden alvast dat dit weekend zal doorgaan van 14/02 tot 16/02.
We zullen met de toppers dit jaar ook weer samen een toneeltje schrijven voor
de bonte avond. Hier zullen we dan ook zien welke topper echt acteertalent
heeft. Maar voordat we daar zijn moeten jullie eerst nog wat nachtjes slapen.
Ten slotte hopen we dat jullie allemaal goede punten hebben behaald met de
examens en dat jullie het nieuwe jaar goed kunnen starten.
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Toppers

Lieve groetjes,
De topperleiding

Sfeerfoto:
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Kerels

Liefste kereltjes
Het lijkt dat het jaar nog maar juist bezig is, en theoretisch gezien is dat ook zo!
Dus daarom wensen wij jullie een zeer fijn, vruchtbaar 2020 toe vol pizza’s en
curryworsten voor onze goede vriend Chubby. Het is raar om te weten dat we
jullie al kennen sinds het vorig decennium! Man man man, wat worden we al
oud. Het kamp zal er sneller zijn dan je denkt, zeker met onze drukke agenda.

Zo staat het gewest weekend op het schema vol knappe jongedames die
wachten op jullie charmes. Maar niet alleen voor die dames gaan we op gewest
weekend! We zijn daar ook aanwezig om nogmaals te tonen dat Chiro “Wij”
Sinaai de superieurste Chiro is van het gewest! Dit zal doorgaan van 14-16
Februari. Meer info daaromtrent volgt nog.

Daarna is het tijd voor den bonte avond waarbij jullie voor eens en voor altijd
kunnen bewijzen dat Dwayne “The Rock” Johnson een watje is! Geef nu eerlijk
toe? Jullie kunnen toch veel beter acteren dan zo een plank? Zelfs Will Smith
heeft al afgezegd uit schrik dat jullie zijn job gaan afpakken! Maar nu even ter
zijde, wie van jullie nodigt Megan Fox uit?
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Kerels
Natuurlijk mogen we geen reclame vergeten maken voor keti-restaurant.
Hierbij gaan we Sergio Herman en Peter Goossens failliet laten gaan omdat
niemand ooit nog ergens anders zal willen eten! Zelf Gordon Ramsey gaat voor
het eerst iets positiefs zeggen over de kookkunsten van iemand anders.

Natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat we jullie
in 2019 hebben opgeleid tot echte snooker
legendes! Jullie waren zo goed dat jullie bijna een
punt hadden gescoord tegen de leiding!

Hieronder vinden jullie nog een mooie foto die
we van onder het stof hebben gehaald!

XOXO
Phil & Dennis
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Aspiranten

The New Aspi Times
Weirkpeirden van Snoa
In Sinaai, Oost-Vlaanderen zijn
enkele weirkpeirden gesignaleerd.
De aspiranten van Chiro WIJ zullen
vanaf nu de geschiedenis ingaan als
‘echte weirkpeirden’. Na een
geslaagde hamburger verkoop op de
fuif, een geslaagd kraam op de
halloweentocht en een prachteditie
van de kerstmarkt hebben deze
jongens al goed hun brood verdiend.
Leiders Manu M. en Rik D.C. willen
daarom hun leden bedanken voor
hun inzet! “Met deze opbrengst
kunnen we al vast vette activiteiten
doen op kamp!” zegt Manu M.

NASA opzoek naar astronauten!

Acteur/actrice (M/V) gezocht!

Op zaterdag 18 april zoekt NASA nog enkele

Op 21/03 zal er een heus spektakel
plaatsvinden in de parochie zaal van
Sinaai! Mannen en vrouwen, oma’s
en opa’s, kinderen en baby’s,
iedereen is welkom!

Straffe astronauten! De lancering vindt plaats ter
Hoogte van de Lokalen van Chiro ‘WIJ’ Sinaai.
Om 19.00 uur start de countdown! Iedereen
Welkom om onze straffe mannen uit te zwaaien!

To Mars and beyond!

Natuurlijk om dit spektakel zo
spectaculair mogelijk te maken, zijn
wij op zoek naar enkele acteurs,
tussen 16 en 18 jaar!
Audities vinden plaats vanaf
februari. Elke zondag tussen 14.00
en 18.00 uur kan u auditie doen
voor 1 van de rollen.
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Aspiranten

Het Louvre!
Vorig jaar heeft het Louvre
eeneen recordaantal aan bezoekers gelokt!

Mop van de dag
Wat is de drukste werkdag voor
Ambtenaar?
Maandag! Want dan moet hij 3
Kalenderblaadjes afscheuren.
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Boodschap van algemeen nut

Boodschap van algemeen nut!
Beste ouders,
Misschien weten jullie dit niet, maar sinds kort hebben wij nieuwe overburen
ontvangen. Dit betekend dat er nog meer spelende kinderen met de wagen
worden gebracht naar het einde van de wegel. Nu hebben we echter gemerkt
dat er wel heel veel auto’s proberen om zo dicht mogelijk bij de Chiro te
geraken. Zeker op zondag! Nu denken wij dat dit veel veiliger & vlotter kan!
We zouden vriendelijk aan alle ouders willen vragen om zich elke zondag te
parkeren op de parking van de sporthal. Deze bevindt zich hier:

Dat klein stukje van 200m wandelen in de frisse buitenlucht kan zeker geen
kwaad. Zeker niet als het is om de veiligheid van de kinderen te waarborgen!

De leiding dankt jullie alvast voor het begrip!!
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Kleurplaat
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Puzzel
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