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Voorwoord
Beste Chirovrienden,
Ik weet niet of jullie het al gezien hebben aan de dagen, maar ze worden
stilaan weer wat langer, dit wil zeggen dat de zomer in aantocht is! En
wanneer de meeste van ons hier aan de zomer denken, denken ze nog geen
2 seconden later aan het kamp. Jaja, het kamp is in aantocht, en het zal dit
jaar wederom doorgaan van 11/07 tot 21/07 in de gemeente Bocholt.
Bocholt heeft een rustige en bosrijke omgeving waar we weer de zotste
avonturen gaan beleven!
Verder vinden jullie in deze editie van de En ‘WIJ’ Dan alle praktische
informatie over allerhande zaken die te maken hebben met het kamp. Lees
deze goed zodat we misverstanden kunnen vermijden.
Dit jaar bieden we op de bezoekdag opnieuw beenhesp aan omdat die
toch wel in de smaak is gevallen! Vergeet jullie dus zeker niet in te
schrijven, de kaarten hiervoor worden verkocht op de inschrijvingsdagen 1
en 3 juni. Deze kosten 15€ voor een volwassenen en 10€ voor een
kinderkaart. Voor de leden die mee gaan op kamp zit deze kaart uiteraard
al in de prijs voor het kamp. Mogen we jullie wel vragen om een eigen
bord en bestek mee te nemen aangezien wij hier niet van voorzien zijn.
Voila hiermee is alles gezegd en voor de rest wens ik jullie nog een fijne
lente toe en hoop ik jullie allemaal terug te zien op onze kampplaats in
Bocholt. Tot dan!

Vriendelijke groeten,
De kampleider
Jari Bryssinck
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Contact

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

ALEXANDER COPPENS
VLEESHOUWERSSTRAAT 58
9112 SINAAI
0488/30 57 62

DRIES AUSLOOS
MOLENSTRAAT 28
9112 SINAAI
0479/10 02 29

MATTHIAS DANNEEL
WEIMANSTRAAT 54
9112 SINAAI
0471/43 02 78

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

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

CAS VAN BOCXLAER
WIJNVELD 130
9112 SINAAI
0470/01 49 10

MATHIAS DE COCK
NEERSTRAAT 28
9112 SINAAI
0468/26 20 60

WOUT AUSLOOS
MOLENSTRAAT 28
9112 SINAAI
0479/10 02 09

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

Rakkers
JARI BRYSSINCK
KEIZERSTRAAT 19
9112 SINAAI
0471/62 90 91

Toppers
DRIES VAN GUCHT
FORTENSTRAAT 43
9250 WAASMUNSTER
0473/30 61 23

Kerels
MATTHIAS DE VYLDER
VICUS PONTRAVE
9250 WAASMUNSTER
0476/70 30 34

PHILIPPE STAS
BAVERIKSTRAAT 26
9250 WAASMUNSTER
0470/51 19 44

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

WIETSE VERWULGEN
MOLENSTRAAT 4
9112 SINAAI
0498/79 14 67

VB (volwassen begeleider)
BART “BERRE” VAN INGELGHEM
ZWAANAARDESTRAAT 46
9112 SINAAI
0478/23 50 25
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Voorzitter oudercomité
RENAAT VAN THEEMSCHE
LEEBRUGSTRAAT 66
9112 SINAAI
00474/49 49 70

Woord van de koks

En Wij Dan mei 2018 | 4

Volwassen Begeleider
Een woordje van de Veebee,

Langs deze weg wensen wij eens alle
gulle ouders, sympathisanten, oudleiders, sponsors en de mensen van
Sinaai te bedanken.

Waarvoor, denkt u dan waarschijnlijk?
Wel, wij willen jullie bedanken voor de
financiële bijdragen tijdens tal van
activiteiten, die onze werking “geldelijk”
steunen.
Het geld dat we hierdoor verzamelen is van groot belang voor onze
jeugdbeweging. En we zijn jullie hiervoor dan ook zeer dankbaar.
En dat mag gezegd worden!

Waar wordt dit ingezamelde geld dan voor gebruikt?
In hoofdzaak wordt het kamp hierdoor gefinancierd. Daarnaast moeten we
regelmatig investeren in andere zaken om onder andere de wekelijkse
werking op zondag te garanderen.
Ik ben zo vrij geweest om enkele “kosten” hieronder op te sommen zodat
u een beeld krijgt waar dit geld naar toe gaat.
-

Een professionele oven; onze kooktantes maakten hier al
dankbaar gebruik van op kamp om onder andere broodpudding te
bakken.

-

Enkele klaptafels en zitbanken; altijd handig om de eetzaal op
kamp of het heem mee uit te rusten én gemakkelijk op te
bergen.

-

De verharding van de fietsenstalling; het stukje braak liggend
terrein naast het heem werd door enkele harde werkers
aangepakt, het resultaat mag er zijn.

-

Een 2-tal boxen met statief; deze konden al op verscheidene
activiteiten worden ingeschakeld om de boel met een muziekje op
te vrolijken of om een woordje te “placeren”.
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Volwassen Begeleider
-

De organisatie van het feestweekend rond de 75ste verjaardag
van onze Chiro.

Kortom onze financiële middelen worden op deze manier op een correcte
manier besteed.

Ten slotte wensen wij nog de mensen van het oudercomité nog bedanken.
Niet alleen zien zij er op toe dat de boekhouding klopt. Ze ondersteunen
ons op alle mogelijke manieren zodat de leiding zich kan blijven toespitsen
op de wekelijkse werking. Een dikke “Merci” is hier op zijn plaats.

Namens Chiro Wij Sinaai,
De volwassen begeleider,
Berre.

Hebt u een vraag of opmerking? U kunt me bereiken via onderstaande
gegevens;
GSM; 0478235025
Mail; bart.vaningelgem@skynet
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Kamp
PRAKTISCHE INFO
Vertrek:

Iedereen, behalve de Kerels en de Aspi’s vertrekken op
woensdag 11/07 om 15.00 uur op den Dries in Sinaai.

Terug:

Zaterdag 21 juli rond 16.00 u op den Dries in Sinaai (exacte
uur wordt later nog doorgegeven). Behalve de giganten, die
gaan mee naar huis met hun ouders op de bezoekdag.

Inschrijven: Op de Chirohemen op vrijdag 1 juni van 19.00 tot 21.00u.
of zondag 3 juni na de werking. Voor een gemakkelijke gang
van zaken gelieve inschrijvingsblad, een bewijs van
overschrijving van het kampgeld en eten op de bezoekdag.
Valiezen: Gelieve deze te bezorgen vrijdag 06/07 tussen 14.00 en
17.00h (enkel voor kerels en aspi’s) andere afdelingen
nemen hun valies mee op de bus.
Adres:

Chiro Wij Sinaai
Napoleonsdijk 3
3950 Bocholt

Tel :

Jari Bryssinck 04 71 62 90 91 (enkel voor dringende zaken)

Mail:

jari.bryssinck14@gmail.com (voor al de vragen die u maar
kan bedenken ; aarzel niet!)

Prijs:

Eerste kind: 170EUR
Tweede kind: 160 EUR
Derde kind: 150 EUR
Giganten: 100 EUR

Zakgeld:

Geen; Alles zit in de prijs inbegrepen

Bezoekdag: zondag 15 juli → vanaf 12.00u kan u de kampplaats
bezichtigen, het is dit jaar teug met een heus beenhesp festijn. Hiervoor
vindt u ook een inschrijvingsblad in de En ‘WIJ’ dan.
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Kamp
BEZOEKDAG
Zondag 15 juli zetten “Wij” de poorten van onze kampplaats te Bocholt
open.
Ouders, nonkels, tantes, broertjes, zusjes, vriendinnetjes,… werkelijk
iedereen is welkom om eens te kijken hoe ware venten zoals “Wij” op
kamp gaan.

Vanaf 12.00h is de kampplaats toegankelijk en zoals gewoonlijk staat er
een overheerlijke kampmaaltijd te wachten, geserveerd door onze koks.
Na het eten worden jullie dan allemaal uitgenodigd voor de
openingsformatie waarna het kamp officieel van start is. ’s Middags
worden jullie getrakteerd op een toneeltje van de leiding, is er de
mogelijkheid een wandeling te maken in de omgeving. De slotformatie zal
plaats vinden rond 17.30h zodat u rond 18.00h vriendelijk verzocht zult
worden de kampplek te verlaten.

Voor de kampmaaltijd dient op voorhand ingeschreven te worden. Dit kan
gebeuren op de inschrijvingsdagen vrijdag 1 en zondag 3 juni.
Vergeet jullie natuurlijk niet te voorzien van bord, bestek en een
keukenhanddoek op de bezoekdag.

‘Wij’ heten jullie allen welkom in:
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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
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Kamp
WAT NEMEN WE MEE?
-

Een slaapzak, kussen, luchtmatras/matje/veldbed

-

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

-

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!
Matthias de Vylder en Manu Mettepenningen
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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Kamp
Beste ouders,
Bij de inschrijving voor het kamp,
hoort ook het medische fiche.
De informatie hierop is zeer
belangrijk en hiermee gaan onze
EHBO-verantwoordelijken aan de
slag.
Tevens is de leiding op de hoogte van “kleine” kwaaltjes of problemen met
betrekking tot uw kind zodat hiermee voldoende rekening kan gehouden
worden.
Omwille van verscheidene reden wensen we vanaf dit jaar over te
schakelen naar een online formulier.
Hoe gaat u te werk;
Via onderstaande link of adres kan u het medische formulier downloaden.
http://www.chirowij.be/documents/mf.pdf

Na deze bewerking heeft u het medische fiche ter beschikking.
Gelieve dit volledig in te vullen en door te sturen naar het mail adres;
chirowij@gmail.com
Let op; de bestandsnaam moet gewijzigd worden naar de voornaam &
naam van uw kind.
Per kind dat wordt ingeschreven voor het kamp, moet er een medische
steekkaart worden ingevuld.

Indien u geen raad weet met deze vernieuwing, spreek de leiding van uw
kind hierover aan. Zo nodig bezorgen wij u een
papieren versie.Alvast bedankt voor u
medewerking,
De leiding.
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Giganten
Liefste Gigantjes!
Het is weer bijna zover, het
kamp! Voor velen onder
jullie is het de eerste keer
dat jullie meegaan met de
Chiro op kamp. Gelukkig
hebben jullie 3 hele toffe
leiders die ervoor zullen
zorgen dat jullie, jullie
mama en papa niet teveel
missen.

Van woensdag 11 t.e.m. zondag 15 juni dompelen wij jullie onder in de
wereld van Tarzan. Ja hoor, je hebt het goed gelezen! TARZAN. Haal je
verkleedkleren maar al uit de kast zodat wij met de Gigantjes de best
verkleedde afdeling van heel het kamp zijn!

Maar wat staat er nu op de planning?
Wel, we kunnen nog niet alles
prijsgeven natuurlijk dat blijft 1 grote
verrassing, maar we kunnen wel al een
tipje van de sluier geven.

Op woensdag 11 juli komen jullie toe en richten wij onze slaapkamer in,
zetten wij onze bedjes op en spelen wij nog enkele superleuke activiteiten
voor we gaan slapen en de leiders een verhaaltje voorlezen. Op
donderdag 12 en vrijdag 13 juli hebben wij eveneens een superleuke dag
gepland boordevol met spelletjes! Allemaal om de echte Tarzan in jullie
naar boven te halen! Op de voorlaatste dag, zaterdag 14 juli, vertrekken
we ’s ochtends op een heuse dagtocht waarbij wij duizenden kilometers te
voet gaan stappen door heel het land, om dan terug te keren naar de
kampplaats en te genieten van een heerlijke maaltijd. Om het kamp in
schoonheid af te sluiten mogen jullie ouders jullie komen bezoeken op
zondag 15 juli. Aan het einde van de bezoekdag mogen jullie dan spijtig
genoeg gepakt en gezakt mee naar huis met de mama en de papa.
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Giganten

Verder info over het kamp vinden jullie bij het puntje kamp in de EN WIJ
DAN.

Wat we wel nog willen vragen aan de
ouders is het volgende. Indien u uw kind
snoepjes of snacks wilt meegeven voor
op kamp gelieve deze dan aan de leiding
te geven. Dit mag in een zakje met de
naam van uw zoon op zodat wij zeker
weten van wie dit is. Zo voorkomen we
dat uw zoon dit allemaal op 1 moment
opeet en met buikpijn gaat slapen. Wij
delen dan deze lekkernijen uit tijdens het
4-uurtje of na het eten. Alvast bedankt!

Manu
Dries
Alexander
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Speelclub
Dag lieve speelclubbers
We denken dat iedereen het al gezien en gevoeld heeft. De lente is in het
land en dat wil zeggen dat we kunnen aftellen naar de zomer. Wie het
woord zomer zegt denkt direct aan kamp!

Voor we te hard van stapel lopen zullen we eerst de koude wintermaanden
eens overlopen. Op het weekend zagen we wat voor stoere piraten jullie
stuk voor stuk zijn. Voor jullie was dan ook een eitje om de schatkist met
een welverdiende beloning op te graven. In de avond zagen we ook dat er
wel een stevig feestje valt te bouwen met jullie. Dat belooft voor op kamp.

In januari zagen we ook dat jullie ook met fysieke beperkingen konden
omgaan op onze grote gehandicapten namiddag. Voetbal, hockey of dikke
Berta; het was allemaal geen probleem voor onze bende patsers.

Nu blikken we even vooruit op de lente en de zomer. De toffe activiteiten
zullen blijven komen maar met zo een warm weer zou het wel eens goed
kunnen dat er een bekentocht komt waar jullie al zolang naar uitkijken.
Wies, Tars en Rune hebben dat al eens geprobeerd maar dat bleek toch
een tegenvaller met het koude weer.
We kunnen jullie ook beloven dat de botentocht zeker doorgaat en jullie
zullen het zich niet beklagen.

Maar als de lente even snel vooruit vliegt als de winter zal het snel zomer
zijn. Dat is de periode van het jaar want het enige wat telt is dan het
kamp!! We hopen dat jullie niet te veel last hebben van heimwee want dit
jaar kunnen jullie zich 10 dagen volledig uitleven. Tijd genoeg om volledig
los te gaan. Wij kunnen alvast zeggen dat we er zin in hebben en dat de
ene spectaculaire activiteit zal volgen na de andere.

Nu laten we jullie verder dromen over het kamp en als er vragen zijn
kunnen jullie altijd bij ons terecht!
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Speelclub
Veel groetjes van jullie allerliefste leiders,
Leider Rik de vogel
Leider met de 9vingers
Leider Daniël en zijn liefje
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Rakkers
Beste Rakkertjes
Het is weer zover. Jullie aller tofste leiders hebben weer een knalartikel
voor jullie. De afgelopen weken hebben we weer zo vele leuke dingen
gedaan samen. Het hoogtepunt was natuurlijk ons WEEKEND. Hier hebben
we gezien dat jullie toch wel zeer sterken Schotten kunnen zijn. Vooral in
het hamer gooien waren er een paar straffe mannen bij. Deze straffe
mannen waren dan toch wel ietsje banger toen onze kleine Noa plots
midden in de nacht verdwenen was. Toch zijn jullie hem als een echt team
gaan redden. Ook hebben jullie leren sjorren. Dit zal jullie zeker nog van
pas komen de volgende weken, tenminste als jullie droge kleren willen
hebben😉 . Jullie bouwkunsten als botenmakers hebben we ook
onderschat. Er zaten een paar hele mooie en goede boten bij. Maar als het
er op aan kwam was de technisch vernufte boot van de leiders toch weer
te snel. In de race tegen de tijd kon je dan weer zien hoeveel jullie als
groep kunnen bereiken door samen te werken en dat Kasper en Wout
uitstekend kunnen masseren (dit mag uiteraard vaker gebeuren). Ook
hebben we jullie leren volleyballen, maar omdat met een volleybal spelen
te gemakkelijk is voor jullie, kregen jullie waterballonnen om mee te
gooien.
Maar lieve rakkertjes. Het is niet lang meer tot het hoogtepunt van dit
jaar. Ik heb het natuurlijk over HET KAMP. Jullie lieve leidertjes zijn volop
bezig om van dit kamp het beste ooit te maken. We kunnen nog niet veel
verklappen, maar het zal zeker en vast super gaaf zijn. We hopen daarom
dat iedereen hierbij aanwezig kan zijn. Dit was het weer voor deze EWD.

Vele lieftalige groetjes van de allerknapste, coolste, tofste en natuurlijk
grappigste leiders ter wereld

Cas , Dennis en Jari
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Rakkers
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Toppers
Beste toppers!

Hier zijn we weer met een heerlijk artikeltje. Eerst en vooral willen we
iedereen die een doosje pralines van ons gekocht heeft bedanken voor de
steun!

Laten we beginnen met afgelopen maanden kort te overlopen zodat ook
toevallige lezers hier iets aan hebben. We hebben een smokkelspel
gespeeld in den bos waar al snel duidelijk werd wie de grootste
sjaggeraars van de toppers waren. Dit viel helaas in het water toen de
boeman jullie geheime verzamelplaats vond. Ook hebben we jullie het spel
kolonisten van Catan leren kennen zodat we konden zien wie er het meest
tactisch is aangelegd. Ook carnaval Belsele was een bezoekje waard.
En tot slotte zijn we op topperweekend geweest waar we als hippies
heerlijke cake gemaakt hebben (met wat extra 😉).

Maar wat staat er nu nog aan te komen? het kamp uiteraard. We gaan dit
jaar op kamp in Bocholt en we zitten al boordevol ideeën! Door onze
pralineverkoop hebben we wat extra budget waardoor we iets heel cool
kunnen doen. Wij kijken er alvast naar uit! Tot dan!
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Toppers

Foto van Topperweekend met goede vibes

Groeten de topperleiding

Dries, Mathias & Wout
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Kerels
Beste smurfen
Het werkjaar zit al ruim over de helft, maar niet getreurd. Het kamp komt
in zicht! Dit betekend ook een heuse voorwacht waarbij we helemaal tot in
Bocholt gaan fietsen. Hiervoor voorzie je best een goede fiets want 150km
doe je best niet met platte banden en een roestte ketting. Voor toffe
activiteiten moet je ook geen schrik hebben want na zo een fantastisch
keti-restaurant hebben we wel wat kas om op te consumeren. Over deze
activiteiten kunnen we nog niet teveel uitweiden want dat is uiteraard nog
geheim. Wat we wel al kunnen meedelen is wat je meeneemt op
voorwacht. Voor het kamp vind je voraan in de En “wij” Dan. Moest er nog
iets extra mee moeten dan houden we jullie op de hoogte.
Voorwacht:
-

Fietsbel (dit hoort al op je fiets te zitten)
Fietslichtjes
Reserve band
Goede remmen
Een goede rugzak of goede fietszakken (geen fietszakken uit de
smatch)
Lunchpakket voor de eerste middag
Veel water
Regenkledij en zonnecrème
Snacks voor tussendoor
Matje & slaapzak
Toiletzak (we willen geen stinkende jongens)

Het zal wel een heuse opgave zijn om Wannes bij te houden aangezien hij
een echte Johan Museeuw is. Met Gust is het dan weer iets anders, die is
nog trager als een slak. Gelukkig is de leiding voorzien van een heuse
proteïne bar waar de trage kereltjes onder ons kunnen genieten van een
opvoedkundige tik wegens te traag fietsen. We hopen niet te veel panne
te hebben onderweg maar met grote Kobe op de baan kunnen we dit niet
vermijden. We zullen er netjes op letten dat hij geen eenrichtingsstraat
inrijdt want we hebben al gemerkt dat dit niet goed afloopt. Tevens kan
hij best ook een 2de fiets meenemen op voorwacht want als hij zijn fiets
weer per-total rijdt kan hij die wel gebruiken. Dries neyt laten we dan
weer voorop rijden samen met de kaart omdat hij de enigste is met een
beetje verantwoordelijkheidsgevoel en kennis van kaartlezen. Tim laten
we dan weer niet voor de muziek zorgen op voorwacht want 2 dagen K3
en vals gezang zien we niet zitten.
21 | En Wij dan mei 2018

Kerels
Stan bij jou zijn we nog niet alle hoop kwijt. Want met jouw carrière als
topsporter kan het geen probleem zijn Wannes te volgen. Ook al zag
Lokeren jouw capaciteiten niet, wij zien die zeker wel. Leon, als je denkt
dat we jouw vergeten zijn denk dan snel maar iets anders. We raden je
aan snel nog eens langs de kapper te gaan want met die weelderige bos
voor je ogen zie je de paaltjes niet
aankomen.
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Aspiranten
Beste aspiranten
Nu het kamp dichter bij komt en onze paaseieren verkoop meer als
geslaagd was met jullie positieve inzet. Waar we jullie van harte voor
willen bedanken. Met deze centjes kunnen we weeral een onvergetelijk
kamp beleven, want wat wij allemaal gaan doen dit kamp is echt niet
gewoon . Speciaal voor jullie vertrekken we ook dit jaar enkele dagen
vroeger. Want we gaan met de fiets naar de kampplek. We vertrekken op
8 juli rond 9u.
Dit jaar hebben we jullie zien evolueren tot echt beire van aspi’s.
Binnenkort zien we jullie ook graag meestrijden met het wel
befaamde/beruchte hockey toernooi waar we voor de zoveelste keer de
KLJ gaan afdrogen (zorg maar dat we met de trofee in ons heem kunnen
pronken).

Maar buiten al dit leuks mogen jullie de examen natuurlijk niet uit het oog
verliezen want die komen steeds dichterbij. We hopen dan ook uit het
diepste van ons hart jullie op het einde van het jaar te kunnen feliciteren
met een A-attest zodat we er een spetterend kamp van kunnen maken dat
we nooit meer zullen vergeten! Maar dat zal wel allemaal geen probleem
zijn zeker en als jullie iets niets snappen kunnen jullie natuurlijk altijd
terecht bij de 2 slimste leiders dat er zijn.

Hier nog enkele toffe foto’s van tijdens dit fantastische jaar .

Met vele groeten
Wietse en Rien
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Aspiranten

Blub

En tis hier
plezant
ze!!
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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 aantal leuke
puzzels en op de volgende bladzijde een mooie kleurprent. Veel plezier!
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Kleurplaat
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Kleurplaat
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