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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 Dentergem.
Dentergem heeft een rustige 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
24 en 26 mei. 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.
Voilà 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
Dentergem. Tot dan!

Vriendelijke groeten,
De kampleider
Jari Bryssinck
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Contact

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

DRIES VAN GUCHT
FORTENSTRAAT 43
9250 WAASMUNSTER
0472/30 61 23

WIETSE VERWULGEN
MOLENSTRAAT 4
9112 SINAAI
0498/79 14 67

WOUT AUSLOOS
MOLENSTRAAT 28
9112 SINAAI
0479/10 02 09

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

DRIES AUSLOOS
MOLENSTRAAT 28
9112 SINAAI
0479/10 02 29

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

ALEXANDER COPPENS
VLEESHOUWERSSTRAAT 58
9112 SINAAI
0488/30 57 62

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

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

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

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

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

MATTHIAS DANNEEL
WEIMANSTRAAT 54
9112 SINAAI
0471/43 02 78

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

JOREN VAN OSSELAER
SCHRIJBERGSTRAAT
9250 WAASMUNSTER
0474/32 98 99

VB (volwassen begeleider)
BART “BERRE” VAN INGELGHEM
ZWAANAARDESTRAAT 46
9112 SINAAI
0478/23 50 25
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Voorzitster oudercomité
SARA VAN OSSELAER
SARA.VANOSSELAER@TELENET.BE

Woord van de koks

Speel mee met het grote koks-op-kamp-raadsel!
Dit jaar nemen de koks allemaal iets speciaals mee op kamp. Kan jij correct raden welke kok
welk voorwerp mee zal nemen? (Verbind de bolletjes)
Nonkel Andy

•

Tante Iris

•

Nonkel Olli

•

Tante Karen

•

Nonkel Louis

•

Tante Célia

•

Nonkel Xavier

•

Tante Mieke

•

… gaat op kamp en neemt mee…
• mijn kledingkast, die heb ik nodig voor de
rust in mijn hoofd.
• een goede matras, zodat ik ’s morgens
met een glimlach uit bed kan komen.
• mijn messen omdat ik liever met mijn
eigen mes in mijn vingers snij.
• mijn klaroen omdat ik graag van ’s
morgens al eens wil toeteren.
• mijn eigen pingpongballen zodat de
leiders niet meer vals kunnen spelen.
• een eiersnijder omdat ik nooit meer 100
eieren met een mes in schijfjes wil
snijden.
• mijn fototoestel zodat de Chirojongens
met een foto van het kamp naar huis
kunnen.
• mijn kipcaravan zodat ik ’s nachts niet
buiten moet slapen.

Verbind elke kok met het juiste voorwerp. Neem jouw oplossing mee op kamp en wie weet
win jij wel een lekkere prijs!
Tot in Dentergem!
De kookies
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Volwassen Begeleider

Wist je dat, …
•

Onze Chiro 76 jaar is geworden?
o Ah ja, vorig jaar hebben we nog tijdens een zonovergoten
weekend onze 75ste verjaardag gevierd.

•

Onze Bonte Avond alweer een schot in de roos was?
o Ergens eind maart 2019 was het opnieuw Bonte Avond. Dit is
het jaarlijkse eetfestijn van onze Chiro. Nu ja jaarlijks, … vorig
jaar ging dit niet door ten gevolge van de festiviteiten rond
onze 75ste verjaardag.
Dit jaar werd er zoals al vele
jaren het vaste menu terug
klaargemaakt door onze
kookouders. Om ons geheugen
op te frissen nog even het
menu: tomatensoep met
balletjes, stoverij met frieten en
een dessertje. Met enige fierheid
geven we graag mee dat er
meer dan 300 mensen hun
benen onder tafel hebben
geschoven en hebben genoten
van de lekkere maaltijd. Nadat
alle magen werden gevuld,
stonden onze leden klaar om het
beste van zichzelf te geven
tijdens de toneeltjes en filmpjes. Dit leverde opnieuw zeer
schattige taferelen op bij de kleinste en soms zeer hilarische
momenten bij de oudste afdelingen. Ik denk hier bijvoorbeeld
aan het dierenbos met doortocht door de rode zee, een leider
in boerenkostuum op een speelgoedtractor en de prachtige
imitatie van de alom bekende doe-het-zelf handelaar uit
Sinaai. Kortom het was een editie om duimen en vingers van
af te likken!
Bedankt oudercomité en kookouders voor de organisatie en
bereiding van het eten! Bedankt leiding & Aspi’s voor de
bediening en toffe toneeltjes! Bedankt Kerels, de afwassers
van dienst.
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Volwassen Begeleider

•

Een groot deel van onze leiding momenteel in de “blok” zit?
o Tja, de eindexamens staan voor de deur. Met andere woorden,
deze studenten gaan de komende weken tijd nodig hebben om
veel leerstof tot zich te nemen. Hierdoor kan het zijn dat
bepaalde leiders een tijdje niet meer op de Chiro zullen te zien
zijn. Wij wensen hen alvast veel succes toe met de examens.
o Bij deze bedanken we alvast de oud-leiders, die zullen
inspringen waar nodig en mogelijk. Op deze manier kan de
zondagse werking gewaarborgd blijven.
o Uiteraard wensen wij al onze andere leden, die tijdens de
volgende weken moeten studeren, het beste toe met de
toetsen, proefwerken en examens.

•

Onze keuken een grondige facelift heeft gekregen?
o Ons huidige heem dateert uit de begin jaren 80. Gezien er
wekelijks een 150-tal actieve jongeren op bezoek komen,
heeft het gebouw regelmatig wat onderhoud en
verfraaiingswerken nodig. Wat de keuken betreft, werden de
laatste werken een 10-tal jaar geleden uitgevoerd. Hoog tijd
dus om dit onderdeel van de lokalen eens grondig aan te
pakken. De tegels en andere muurbekleding werden
verwijderd en vervangen door een nieuwe en fris ogende
betegeling. Oude keukentoestellen werden naar het
containerpark gebracht en vervangen waar nodig. Het
kookdeel met de gasvuren werd volledig gerenoveerd. Zo
werd nu een plaats voorzien om grote kookpotten op een
ergonomische manier te kunnen gebruiken. En om de verhuur
van de lokalen niet al te lang op te houden, moest er gewerkt
worden met een bepaalde deadline. Dit alles maakte de
verbouwing tot een echt huzarenstukje. Het resultaat mag
zeker gezien worden. Een dikke merci aan alle bouwvakkers is
hier dan zeker op zijn plaats!

En Wij Dan mei 2019 | 6

Volwassen Begeleider
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Volwassen Begeleider
•

De muziekkapel heeft opgetreden te Geraardsbergen?
o Het weekend na de paasvakantie vierde de KSA van
Geraardsbergen zijn 40ste verjaardag. Ter plaatse werd een
taptoeshow georganiseerd. De muziekkapel van Chiro Wij
Sinaai was aanwezig. Het weer zat niet mee. Het was een
koude dag op de plaats waar Vlaanderens mooiste jaarlijks
passeert. Echter wij hebben het niet aan ons hart laten
komen. Met een 37-tal muzikanten onder leiding van Joren,
hebben wij dan ook laten zien wat wij waard zijn. Het was een
TOP optreden!
Bedankt SCHOL om onze muziekkapel aan te vullen. Bedankt
aan het handjevol ouders die waren afgezakt naar de Vlaamse
Ardennen. Bedankt Fomer om de windvlagen te trotseren, de
vlag te dragen en soms voor beschutting te zorgen op deze
herfstachtige dag in april. Bedankt aan de voorzitters van
SCHOL voor de financiële bijdrage tot de busreis en om op het
gepaste tijdstip de dorstige te laven.

Namens Chiro Wij Sinaai,

De VeeBee.
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Kamp

Praktische informatie
• Het vertrek
o Donderdag 11 juli om 16u00 op de Dries te Sinaai.
o Alle afdelingen rijden samen met de bus naar de kampplaats,
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.
▪ De bagage, voor deze 2 groepen, kan worden afgegeven op
zondag 07 juli tussen 14u00 en 17u00 aan het heem.

• De bezoekdag
o Zondag 14 juli vanaf 12u00 te Dentergem. Het volledige adres
staat hieronder vermeld. Over het slotmoment en dergelijke vindt
u verder in dit boekje meer informatie.
o Opnieuw zal er een kampmaaltijd worden aangeboden. Onze
kookouders en oudercomité maken er een heus eetfestijn van. U
kan komen genieten van warme beenhesp met frietjes en een
dessertje. Dit alles aan een democratisch prijsje!
▪ Beenhesp met frieten – volwassene (V); 15euro
▪ Beenhesp met frieten – kinderen (K); 10euro
▪ Voor de leden op kamp hoeft u niet bij te betalen! Deze
maaltijd en dessertje zitten mee in het kampgeld.
▪ Vergeet niet om uw eigen bord, bestek en keukenhanddoek
mee te brengen!
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Kamp
• Inschrijven bezoekdag
o Inschrijven kan enkel op volgende manier - BELANGRIJK;
▪ Het juiste bedrag storten op rekeningnummer; BE90 0012
9667 9832
• Let op; dit rekeningnummer is gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar!
▪ Mededeling; naam + aantal volwassenen + aantal kinderen
• Voorbeeld; Janssens 2V 1K
▪ Gelieve de betaling van de kampmaaltijd te scheiden van
het kampgeld. Dit om alles overzichtelijk te houden. Alvast
bedankt.
▪ De inschrijvingen voor de kampmaaltijd moeten ten laatste
binnen zijn op vrijdag 05 juli.
o ANDERS DAN ANDERE JAREN (1), … tijdens deze kampmaaltijd
zullen onze leden mee aan tafel schuiven bij de ouders. Voorheen
hadden de kampers al gegeten. Echter om praktische redenen
heeft onze kookploeg besloten om iedereen samen te laten eten!
o ANDERS DAN ANDERE JAREN (2), … er zal geen bus meer worden
ingelegd. Na overleg met de leiding en oudercomité werd dit
besloten. Het was financieel niet meer haalbaar om deze extra
kosten te blijven dragen.

• De terugreis
o Zondag 21 juli tussen 16u00 en 17u00, opnieuw aan het dorpsplein
te Sinaai.
▪ Mocht dit door omstandigheden (zoals vorig jaar) worden
aangepast zullen tijdig berichten worden verstuurd. Hou dan
eveneens de facebookpagina in het oog voor meer
informatie.
o De Giganten gaan op maandag 15 juli al naar huis. Meer informatie
over het uur en de locatie van aankomst zal door de
gigantenleiding worden meegedeeld.
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Kamp
• Het kampadres
o Chiro Wij Sinaai
Puymortelstraat 8
8720 Dentergem
o Let op; gelieve briefwisseling of pakketjes tijdig te versturen
aangezien de laatste 2 dagen van het kamp in een weekend vallen!

• De kampleider
o Leider Jari (rakkers) neemt deze taak op zich.
o U kan Jari telefonisch bereiken op het nummer 0471 62 90 91.
▪ Onze kampleider is ook op kamp telefonisch bereikbaar.
Gelieve hier geen misbruik van te maken en enkel te
gebruiken in geval van nood.
o Of via mail bereikbaar via jari.bryssinck14@gmail.com
o Uiteraard kan u nog steeds bij de andere leiding of VB terecht met
vragen over het kamp of dergelijke!

• Het kampgeld
o
o
o
o

Eerste zoon; 170 euro
Tweede zoon; 160 euro
Derde zoon; 150 euro
Giganten; 100 euro

• 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 24 mei (19u – 20u30) en zondag 26 mei (vanaf 17u) 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 bij
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 moet te werk 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 vorige jaar!
▪ 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 maandag 01 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

13 | En Wij dan mei 2019

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!
Manu Mettepenningen en Matthias de Vylder
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
Beste Paarse giganten,
Wat een jaar is het al geweest! We hebben al vele avonturen
meegemaakt! Eigenlijk teveel om op te noemen maar we gaan er toch een
paar vertellen. Weten jullie nog die keer dat we een bom hebben
ontmanteld of die keer dat we jullie hebben opgeleid tot echte militairen?
Verder hebben we jullie ook omgetoverd tot brandweermannen waarbij we
de Chiro geblust hebben! Ook kwam Pépé terug langs en hij heeft geleerd
hoe we de beste lasagne van Sinaai moeten maken!
Voor de rest hebben de ouders ook kunnen genieten van onze
acteerkunsten op de Bonte avond. Hier heeft Bob de bouwer zijn gemene
tweelingbroer Rob verslagen en zijn we met dit Broadway-stuk dik in de
prijzen gevallen. Proficiat aan iedereen!!
Ook hebben we nog ons super spannende, mysterieuze maffia-weekend,
ook dit mogen we een groot succes noemen aangezien jullie met 25
giganten waren. Dat maakt ons zeer blij, laat ons hopen dat we ook op
kamp een even grote opkomst kunnen verwelkomen. Zo kunnen we laten
zien aan alle andere afdelingen dat wij de grootste, de beste en de
knapste zijn, kortom insuperieur.
Over het kamp gesproken, dit jaar hebben we heel wat nieuwe giganten
mogen ontvangen, wat dus ook betekent dat er heel wat van onze groep
nog nooit op kamp zijn geweest, daarom gaan we dit even kort toelichten.
De giganten gaan 5 dagen op kamp, niet zoals de rest van de groepen, zij
gaan 10 dagen. Dit wil dus zeggen dat wij op kamp gaan van vrijdag 11
juli t.e.m. maandag 15 juli. Heen rijden we met heel de Chiro in een bus,
terug komen we met de trein. Exacte uren zullen worden meegedeeld.
Op de inschrijving dag die overigens plaats vindt bij ons op de Chiro en dit
op vrijdag 24 mei. Eerder in dit boekje ga je vinden dat 26 mei ook een
inschrijf dag gepland staat, maar hier hebben we onze daguitstap
gepland, dus deze datum schrijven wij geen giganten in. Wij vragen dus
om uw zoon vrijdag in te komen schrijven zodat wij snel zicht hebben op
hoeveel leden we meenemen op kamp. Alvast een dikke merci voor jullie
begrip.
En zo zijn we weer aan het einde gekomen van dit korte maar krachtig
tekstje van de leiders, hiernaast op de volgende pagina kan je nog enkele
sfeer beelden vinden van ons fantastische weekend.
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Giganten

De gigantenleiding
Matthias ,Wietse & Dries
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Speelclub
Dag liefste citroentjes, banaantjes & gele smurfen!

Eerst en vooral willen wij, jullie liefste leiders, jullie nogmaals feliciteren
met de prachtprestatie die jullie hebben neergezet op onzen Bonten
Avond. Het publiek ging uit zijn dak en de complimenten achteraf waren
één voor één vol lof. Dat is allemaal aan jullie te danken. De leiders zijn
heel fier op jullie!
Den Bonten Avond is natuurlijk één van de hoog avonden van het Chiro
jaar, MAAR is niets vergeleken met ?????????. HET jaarlijkse KAMP dat
weer bijna zo ver is!
Begin alvast maar met al de benodigdheden voor het kamp bijeen te
sprokkelen want we vertrekken al op 11 juli richting Dentergem! Zoals elk
jaar staat het kampvuur weer op het programma om het kamp gezellig af
te sluiten met overheerlijke rijstpap en de nodige liedjes om in de sfeer te
komen. De dag na het kampvuur zit het er dan weer op en vertrekken we
terug naar Sinaai op 21 juli. Jaja, het kamp, het zal weer de moeite
worden dus mis het zeker niet! Wat we nog allemaal gaan doen op kamp
is nog een geheim maar misschien verklappen we jullie wel al iets op
voorhand de komende zondagen. Vergeet zeker jullie strips niet mee te
nemen op kamp want op weekend hadden jullie deze niet mee, wat heeft
gezorgd voor lawaaioverlast tijdens de platte rust.
Voor de rest was het een geslaagd superheldenweekend en zijn we heel
tevreden over jullie. Herinneren jullie de ‘superheldenveiling’ nog? Jullie
deden het zooooo goed dat de leiders zelfs moeite hadden met de
stoerste/ruigste/mooiste/leukste superheld uit te kiezen! Het is goed om
te weten dat jullie echte superhelden makelaars zijn, wie weet zoekt
Marvel of DC wel nog een regisseur voor hun volgende superhelden film.
Genoeg over ons weekend. De zondagmiddagen waren ook weer
geslaagd, hoewel niet iedereen er even droog bij bleef. De beek onderweg
tussen het bos en de Chiro leek veel interessanter dan het naar huis gaan!
We hopen dat iedereen mee kan op kamp want je weet wat ze zeggen:
‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’
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Speelclub

Tot de volgende!
Philippe, Wout & Dennis
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Rakkers
Dag stoere Rakkers
Ons Chirojaar is echt al voorbij gevlogen. We kunnen dan ook terugkijken
naar de coolste en leukste activiteiten ooit. Eerst was er de Rakwidag.
Toen hebben we jullie in echte play-modus gezien, alle meisjes van ons
gewest waren verliefd op de manne van snoa. Zelfs Hugh Hefner kon niet
tegen jullie op! Hiernaast hebben jullie jullie natuurlijk ook als de sterkste
groep getoond en de leiders konden niet fierder zijn. Ook op de Bonte
avond waren we zeer trots, vooral Warre a.k.a. comissaris Migrain was
een held op het podium.
Daarna kwam ons legerweekend eraan waar we jullie getraind hebben tot
echte legermannen. Tijl heeft er zelfs naast zijn legerdiploma ook nog een
brevet beekduiken opgedaan!
Nog een topactiviteit was de zondag dat we hebben meegereden met
carnaval. Achteraf gezien was het niet zo een goed idee geweest van de
leiders om 40 kilo confetti te kopen aangezien we helemaal volhingen.
Jammer genoeg was het toen wat aan het regenen, maar eindelijk is die
koude winterperiode gedaan en kunnen we terug wat meer buitenkomen
met jullie! Voor zover dat dit mogelijk is dan toch 😉. Zo kijken we direct
wat verder op onze planning. Binnenkort komt het hockeytoernooi eraan
op 19 mei en verwachten we jullie op zen best! Ondertussen kent
iedereen de ingeoefende tsjak tsjak goal wel al (met nog meer tsjak) en
bereiden de leiders zich al voor op de overwinning. Vanaf juni zullen leider
Rik en Dries er jammer genoeg een maandje niet zijn omdat ze weer
moeten studeren voor hun examens. Gelukkig zal leider Jari jullie steeds
opvangen met versterking van oudleiders. Hierna zal het enkel nog
aftellen zijn naar ons kamp!! De leiders hebben al uuuureeen vergaderd
en we gaan op kamp zeker wat straffe toeren uit onze mouwen schudden!
Kijk er dus, net zoals de leiders, maar alvast naar uit!!

Groetjes van jullie tofste leukste vrienden/leiders
Rik, Dries en Jari
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Rakkers
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Toppers

Liefste toppertjes,
Zoals jullie wel weten loopt jullie Chirojaar stilaan ten einde, maar
gelukkig zijn er nog mooie vooruitzichten. Sterker nog, het beste moet
zelfs nog komen!! Laten we beginnen bij het fantastische gewestweekend
dat doorgaat van 10/05-12/05. We verwachten jullie allen daar, aangezien
we jullie daar helemaal gaan omtoveren tot echte playboys, die niet bang
zijn van meisjes. Want toen we jullie allemaal bang zagen wegrennen van
de meisjes Chiro bij het kiezen van teams tijdens samenspel, waren jullie
leiders toch wel diep teleurgesteld! Behalve Briek dan, die meteen zijn
doelwit had uitgekozen, er subtiel naartoe sloop en als een echte jager
raak schoot! We zijn oprecht trots op je, Briek!

Daarna zullen een paar avond Chiro’s volgen vanwege jullie drukke
examenperiode, waarin jullie het ongetwijfeld allemaal zeer goed zullen
doen! Tenzij de gamers onder jullie weeral eens de studies aan de kant
zouden leggen om zeker elke dag genoeg Fortnite te kunnen spelen. Na
de examens is het dan eindelijk zo ver; een welverdiende zomervakantie
met het hoogtepunt van het jaar: KAMP! Dit jaar trekken we naar
Dentergem, in West-Vlaanderen. Dat betekent dus niet heel ver weg van
huis, maar dat is misschien goed nieuws voor onder andere Mateo, die zo
hopelijk geen heimwee zal hebben naar de mama en papa. Het kamp zal
weer de moeite waard zijn, en we zullen jullie van tal van top-activiteiten
voorzien zodat jullie er een schitterende herinnering aan over te houden.
Meer info over het kamp staat ook nog in dit boekje uitgelegd.

En als jullie dachten dat dit het dan was, hebben we nog een geweldig
weekend voor jullie in petto: ons eigen topperweekend, dat dit jaar zal
door gaan in het weekend van 30/08-01/09. Wat een afsluiter van de
vakantie zal me dat worden! Informatie over het weekend volgt zeker
nog, maar we kunnen jullie al verklappen dat het zal doorgaan in
Wachtebeke. Jullie weten wat dat betekent: dichtbij Puyenbroeck, dus
zorg maar dat tegen dan jullie summerbodies helemaal in vorm zijn, zo
niet kan je altijd raad vragen aan leider Cockie hoe hij aan zijn afgetrainde
lichaam komt.

En Wij Dan mei 2019 | 22

Toppers
Als jullie ons na al deze geweldige activiteiten nog steeds niet beu geraakt
zijn, zijn er volgens ons hier maar 2 redenen voor: Of jullie vinden ons
gewoon te leuk om los te laten, of jullie zijn stiekem een beetje verliefd op
ons geworden. Maar niet getreurd, hierna zullen we nog samen een 3-tal
zondagen doorbrengen, waarna we dan helaas (misschien ook niet 😉)
afscheid zullen moeten nemen van elkaar.

Groetjes en veel kusjes en knuffels van de liefste, leukste, knapste,
grappigste,… leiders

De Cock en Krabby
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Kerels
Beste kereltjes!
Het jaar is al bijna om, maar het vetste moet nog altijd komen! HET KAMP
AAAAAAH …. We kunnen jullie al een paar kleine dingen meegeven, maar
de rest van de info volgt natuurlijk later. We gaan nog niet te veel
prijsgeven hé!
Wat we wel al kunnen vertellen is dat wij MAANDAG 8 JULI zullen
vertrekken. Waarom zo vroeg als het toch niet zo ver fietsen is vragen ze
dan? Wel wij hebben nog iets leuks gepland tijdens de voorwacht, wait
and see 😉.
Voor onze nieuwe kereltjes is het natuurlijk allemaal nog nieuw!
SPANNEND! Vanaf nu vertrekken jullie dus op kamp met de fiets! Enkele
tips….. zorg voor fietszakken en geen rugzak, een fiets die perfect in orde
staat (natuurlijk tegen de fietsencontrole), en niet te veel bagage (wat
eten, matje, slaapzak, drinken en misschien wat zonnecrème). Maar de
volledige info krijgen jullie nog hoor!

Nu dat het jaar bijna om is, is het wel eens tijd om terug te blikken! Zo
hebben we er een mega vet weekend op zitten, waar spijtig genoeg niet
iedereen bij kon zijn! Met jullie prachtige artistieke skills waren jullie in
staat om een tableau vivant te maken in het stadspark van Gent. Wat een
prachtplaatje!
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Kerels

En zo een pop versieren
dat heeft de Kobe precies nog al gedaan,
wat een natuurtalent 😉.

Tegen dat jullie de EN WIJ DAN ontvangen zal ons KETI restaurant er ook
al opzitten (Ja ik schrijf dit artikel nog voor het KETI restaurant) Hopelijk
is dat daar allemaal goed verlopen dat we wat kas hebben om vette
dingen te doen op kamp!
Dan is er ook nog de Bonte avond, goe gedaan mannekes het filmpje was
top! Ook hebben we echt wel wat lofzang gekregen over hoe goed jullie
wel niet hebben geholpen in de keuken!! Goe gedaan jongens!

Kleine tip voor we op kamp vertrekken
‘It will come in handy if you’re as cunning like a fox and as fast as a
cheetah’
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Aspiranten
Beste aspiranten
Nu het kamp dichter bij komt en ons weekend meer als geslaagd was
kunnen jullie fantastische leiders zich weer volledig voorbereiden voor het
kamp, want wat wij allemaal gaan doen dit kamp is echt niet gewoon.
Zoals gewoonlijk gaan we met de fiets dit jaar. We zullen vertrekken op 9
juli rond een uur of 09.00 uur. Ook hebben we jullie dit jaar zien
evolueren tot echt beire van aspi’s. Voor onze oudste 4 aspi’s zien we echt
dat ze klaar zijn om een stap te maken naar een leiderscarrière, maar niet
getreurd er komen nog een aantal zondagen aan dat jullie jullie nog
mogen gedragen als lid ☺ . 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 examens natuurlijk niet uit het
oog verliezen want die komen steeds dichterbij. We hopen dan ook uit het
diepste van ons hart dat we jullie op het einde van het jaar 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 niet 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

Rien en Joren
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Aspiranten

Nog een tip van de leiding:
warm jullie beentjes alvast op voor de 3daagse!
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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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