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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 12/07 tot 21/07 in de gemeente
Froidchapelle. Froidchapelle 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.
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
Luca Malengier
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Voorwoord

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

Voorzitster oudercomité
SARA VAN OSSELAER
SARA.VANOSSELAER@TELENET.BE
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Woord van de koks
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Kamp

Praktische informatie
• Vertrek
Verwachte aankomst op het kamp

11 juli (met de trein):
13.00 uur: Kerels en Aspiranten
12 juli (worden gebracht door de ouders):
14.00 - 14.30 uur: Giganten
15.00 - 15.30 uur: Speelclub
16.00 - 16.30 uur: Rakkers
17.00 - 17.30 uur: Toppers

Regels voor de aankomst

● Ouders komen niet op de kampplek (ook niet voor het opstellen van
bedjes)
● Laatkomers moeten eventueel wachten in de auto als er te veel andere
ouders zijn.
● Leden komen binnen hun aangegeven tijdslot.
● Te vroeg? Wachten in de auto
● Te laat? Wachten tot de leiding het lid veilig kan begeleiden
● Wat te doen bij broers bij 2 afdelingen?
● Leden worden gebracht tijdens het tijdslot van het jongste lid. Het
oudste lid
wacht in de auto tot een leider hem veilig kan komen begeleiden.
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Kamp
• Terugkomst
Verwachte afhaal op het kamp

16 juli:
Giganten: zullen met de trein of een klein busje naar huis rijden,
uurregeling volgt later.
21 juli (Worden opgehaald door de ouders)
Speelclub: 10.30 uur - 11.00 uur
Rakkers: 11.00 uur - 11.30 uur
Toppers: 11.30 uur - 12.00 uur
Kerels en Aspi’s (met de bus)

Regels voor het vertrek

● Ouders komen niet op de kampplek.
● Laatkomers moeten eventueel wachten in de auto als er te veel andere
ouders zijn.
● Ouders komen binnen hun aangegeven tijdslot.
● Te laat? Wachten tot de leiding het lid veilig kan begeleiden
● Wat te doen bij broers bij 2 afdelingen?
● Beide leden kunnen meteen mee naar huis. Wanneer de leden uit 2
verschillende bubbels komen zullen zij wel afstand moeten houden van
alle andere ouders en leden.

Er zal geen eindformatie plaatsvinden. De bagage wordt meteen
meegenomen als de ouders hun kinderen komen ophalen.
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Kamp

Woordje uitleg
Omwille van het coronavirus zullen jullie kinderen dit jaar in een ‘speciaal’
kamp ervaren. De overheid verplicht alle jeugdbewegingen zich te houden aan
een aantal maatregelen. De organisatie van het kamp zal dit jaar helemaal
anders zijn als de andere jaren.
Om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken, zullen zaken als de bezoekdag,
de slotformatie of de wijding dit jaar niet doorgaan met publiek. Ook voor jullie
kinderen zijn veel activiteiten niet meer mogelijk. We moeten de dagtochten
en vele andere leuke spelletjes dit jaar links laten liggen. Dit betekent natuurlijk
niet dat we geen fantastisch kamp tegemoet zullen gaan.
De leiding is volop bezig met creatieve oplossingen te bedenken, die jullie kamp
alleen maar nog leuker zal maken. Hoewel veiligheid en gezondheid dit jaar de
prioriteiten zal zijn, vergeten we plezier en zottigheid zeker niet.
Er zullen veel vragen zijn over de praktische informatie die dit jaar aan het
kamp verbonden is. Alle praktische info wordt aangepast en vanaf de leiding
een duidelijk beeld heeft hoe alles zal verlopen, laten wij u dit weten. Er zal
veel flexibiliteit en hulp van iedereen gevergd worden, zowel voor de leden, als
de leiding, als de ouders. Wij hebben er alleszins vertrouwen in dat alles goed
zal verlopen. De leiding staat klaar om weer een spetterend kamp te
organiseren en te beleven met iedereen.

De leiding

En Wij Dan Mei 2020 | 0

Kamp
• Het kampadres
o Chiro Wij Sinaai
Rue de Manensart 5
Vergnies (Froidchapelle) 6440
o Let op; gelieve briefwisseling of pakketjes tijdig te versturen!

• De kampleider
o Leider Luca (rakkers) neemt deze taak op zich.
o U kan Luca telefonisch bereiken op het nummer 0498573002
▪ 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 lucamalengier@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 Omdat we alle info moeten doorgeven aan de gemeente is de
deadline van inschrijven 19 juni. Wie niet voor deze datum is
ingeschreven kan jammer genoeg NIET meer mee op kamp. Graag
ook bij inschrijving overschrijven op het rekeningnummer dat
vermeld staat bovenaan het inschrijvingsformulier met
mededeling "naam + voornaam kind".
o Inschrijven via deze link: https://forms.gle/AbomZDH3DGcArbP8A
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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
o Enkele mondmaskers

-

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 Emiel Deruyttere
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.

En Wij Dan mei 2020 | 12

Giganten

Liefste Gigantjes,
Na elkaar een tijdje niet meer gezien te hebben is hier een berichtje van
jullie fantastische leiders die jullie jammer genoeg al een aantal zondagen
gemist hebben . We hopen dan ook dat jullie zich nog niet te veel verveeld
hebben . De leiders kijken er al vast terug naar uit om jullie terug te zien
Gelukkig zijn we wel nog op weekend kunnen gaan voor de lockdown.
Daar zijn we veel over jullie te weten gekomen. Bv dat jullie heel graag
snoepjes eten, dat sommige van jullie heel goed kunnen dansen en nog
anderen goed kunnen voetballen, enz… .
Aan jullie quiztalenten mag wel echter nog wat worden bijgeschaafd.
Hierbij dan ook een tip voor later: de kans dat het antwoord “zeven
protjes” is is zeer klein, en al zeker op 5 vragen na elkaar. Jullie
verbeelding is trouwens ook geweldig: overal gingen jullie in mee. Zelfs
het meeste absurdistische slaapverhaal dat de leiders af en toe zelf niet
meer konden volgen leek voor jullie waargebeurd. Wij zelf hebben ons dan
ook zeker geamuseerd!

En weten jullie wat de belangrijkste gebeurtenis is in een chiro jaar. Wie
kan het al raden? Jawel dat is kamp! Dit zal doorgaan van 12 juli tot 17
juli. En wij zouden natuurlijk heel blij zijn als jullie allemaal mee zouden
gaan op kamp.

Voor de gigantjes die niet weten wat kamp is: het kamp is voor jullie 5
spetterende dagen die we zullen doorbrengen in een gezellig huisje in de
bossen van Froidchappele. Ook is onze volledig omgeving omringd door
bossen. En in die bossen gaan wij op kamp. als jullie s ’morgens opstaan
en fris gewassen zijn, hebben onze kookouders al een heus ontbijt klaar
gemaakt. Zodat jullie genoeg kracht hebben om een hele dag de zotste
en leukste spelletjes kunnen spelen. En natuurlijk ook de zotste avonturen
kunnen beleven. En s’avonds zullen we dan de zotste verhalen vertellen
zodat jullie dan terug in jullie bedje kunnen kruipen. Want zonder jullie
kan dit kamp niet geslaagd zijn. Voor meer praktische info zullen de
leiders zeker nog iets laten weten. En jullie kunnen ook zeker nog vragen
stellen op de inschrijvingsdagen die doorgaan op 15 en 17 mei.
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Giganten

Groeten van jullie liefste leiders
Jari, Rien en Emiel.

Matthias ,Wietse & Dries
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Speelclub
Dag lieve Speelclubbertjes,
Vervelen jullie je ook zo hard nu er geen Chiro is? Jullie leiding hadden zich de
tweede helft van het Chirojaar ook helemaal anders voorgesteld. Door al die
maatregelen werd onze agenda helemaal overhoopgegooid: geen
Speelclubweekend, geen Chiro meer op zondag. En net nu het zo mooi weer
begon te worden!
Gelukkig zijn er wel de mooie momenten van voor nieuwjaar waar we naar
kunnen terugkijken: de verkleednamiddagen, de pizza’s bakken, soldaatje
spelen in het bos, ons kerstfeestje…
Maarrr: om de komende weken nog wat spannend te maken hebben we iets
bedacht! We zullen de komende weken enkele challenges posten in de
Whatsapp-groep met de ouders (moesten er ouders zijn die hier nog niet
inzitten, laat het dan maar weten aan Tibo of Joren). Door deze challenges te
voltooien kunnen jullie dan punten verdienen, die op kamp van pas kunnen
komen. Voor wat juist, dat zullen jullie op kamp te weten komen.
Maar het is niet omdat wij er niet zijn dat jullie zich niet kunnen amuseren. Je
kan tal van activiteiten die wij doen op de Chiro ook perfect in je tuin of huis
doen. Wil je deze activiteiten niet graag alleen doen dan kan je perfect je
mama, papa, broer of zus vragen om eens mee te doen. Denk maar een aan
verstoppertje, kampen bouwen, flesje poepen, tikkertje,... (ook de varianten).
Of als jullie thuis ook zo willen uitpakken als op de Chiro tegen ons kan je ook
iemand van het thuisfront uitdagen met bijvoorbeeld: om ter verst
springen,om ter hoogt het krijtje strepen tegen de muur, muurzitten (alleen
voor de echte beire), of om ter mooiste tekening maken van jullie fantastische
leiders,....
Ook willen we nog eens zeggen dat we jullie super hard missen. Vergeet niet dit
komt uit ons hart. Hopelijk missen jullie ook toch nog eens :D.
We hopen alle drie dat het kamp doorgaat deze zomer, zodat we de gemiste
zondagen en het weekend dubbel en dik kunnen inhalen!
Veel groetjes,
Jullie favoriete leiders
Joren, Alexander en Tibo
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Speelclub

P.S.: dit is waar jullie leiders zowat mee bezig zijn tijdens quarantaine
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Rakkers
Beste rakkertjes
Wat hebben we al een leuke tijd samen achter de rug en we zullen nog vele
jaren spreken van onze leuke avonturen en spelletjes. Jullie waren niet alleen
de ruigste maar ook de stoerste en de luidste van alle afdelingen dit jaar.
We hebben eiergevechten gehouden, we hebben kampen gemaakt in de
bossen, bosstratego gespeeld, moddergevechten uitgevochten en warme
douches genomen. Geen kou, regen of sneeuw kon jullie weghouden van de
Chiro, en we maakten er samen telkens een topzondag van.
Los van alle activiteiten komen nog de extra inspanningen die jullie gedaan
hebben om erbij te zijn bij de Kerstboomactie, de Bonte Avond (die nu wat in
het water viel) ,ons Kerstfeestje en alle andere plezante evenementen. Spijtig
genoeg moesten we enkele maanden geleden noodgedwongen een halt
toeroepen aan al dit amusement. Jullie weten allemaal maar al te goed
waarom, het hele land heeft er mee te maken. Het coronavirus is
binnengedrongen bij veel mensen en we hopen dat jullie er allemaal zo weinig
mogelijk last van hebben gehad.
De laatste maanden waren voor iedereen een beetje raar. Zo opgesloten zitten
in je kot heeft voor en nadelen. Een voordeel is dat jullie meer vrije tijd hebben
leuke dingen te doen. Een nadeel is dat je niet naar de Chiro kan om nog
leukere dingen te doen. We hopen dat we jullie allemaal zo snel mogelijk
terugzien, eens deze crisis afgelopen is. Houdt jullie dan maar vast want jullie
leiders hebben veel tijd gehad om leuke, vuile en spannende activiteiten te
verzinnen. Alle 3 kijken we er enorm naar uit weer jullie leider te mogen zijn,
en we zullen deze taak dan ook zo snel als het kan weer op ons nemen. Het is
nog een beetje afwachten of het kamp dit jaar met zekerheid zal doorgaan,
maar wij houden de moed en hoop er alleszins in. De nodige voorbereidingen
worden genomen en we zullen ons best doen jullie niet teleur te stellen.

Groetjes,
Luca, Matthias & Dries
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Rakkers

En Wij Dan mei 2020 | 18

Toppers

Liefste toppers,
Na elkaar een lange tijd niet meer gezien te hebben is hier een berichtje van
jullie tofste leiders die net zoals jullie al een hele tijd de chirozondagen hebben
moeten missen. Wij hopen dat de quarantaine snel gedaan zal zijn en we kijken
er al naar uit om jullie terug te zien.
Naast de gemiste chirozondagen zijn we spijtig genoeg ook niet op
topperweekend kunnen gaan maar deze toffe tijd halen we zeker in op kamp
en wie weet kunnen we het topperweekend nog een andere periode inhalen.
Tijdens de zondagen die we wel nog hebben gehad, hebben we jullie dan ook
weer een stuk beter leren kennen. Zo hebben we ontdekt op Carnaval Belsele
dat alle toppers heel veel van snoep houden. Dit geldt dan vooral voor Tommy,
die er alles voor over had om zo veel mogelijk snoep te bemachtigen.
Ook hebben we een zondag jullie de basis aangeleerd van de sjortechniek. Het
was duidelijk dat jullie nog niet al te veel ervaring hadden maar we konden zien
dat veel van toppers er direct mee wegwaren. Dit betekende echter niet dat
het resultaat iets mooi zou zijn. Ons gesjorde podium was namelijk zo scheef
dat we het niet vertrouwden om er met meer dan 3 personen op te zitten.
We hebben dit podium dan maar gebruikt als toeschouwpodium voor het
inoefenen van de bonte avond. We moeten jullie allen feliciteren voor de goeie
prestaties die we dan hebben gezien. Als de bonte avond door was gegaan,
hadden de toppers zeker en vast het beste toneel !
Maar het belangrijkste moet nog komen. Dat is uiteraard het kamp! Dit gaat
doorgaan van 12 juli tot 22 juli. Jullie leiders zouden het natuurlijk super tof
vinden als jullie allemaal mee zouden gaan op kamp. Voor extra vragen over
het kamp kunnen jullie ons altijd een berichtje sturen, bellen of tijdens de
kampinschrijvingen kunnen er ook altijd vragen gesteld worden.. Deze gaan
door op 15 en 17 mei.
Tot nu toe was het een geweldig jaar en wij hopen (hopelijk samen met jullie)
dat het chirokamp doorgaat. Hier zullen we dan zeker al het gemiste plezier
inhalen.
Groetjes De topperleiding
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Toppers
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Kerels
Beste Kerels
We zitten nu toch al over de helft van het werkjaar, dringend tijd voor een
resumé dus!
Na lange observaties kunnen we wel concluderen dat er nog heel wat werk aan
de winkel is. De evolutie van sociaal incapabele gamers naar echte kerels is nog
niet compleet voor de meeste, Matteo = total disaster.
Maar het is niet uit het oog gesprongen dat jullie de womanizer smaak te
pakken krijgen. Op keti gewest hebben we toch enkele fraaie kunstjes gezien
vooral van Mathieu al moeten we toegeven dat dit toch meer naar de enge
kant op ging. Het ego bij sommigen zat duidelijk hoog zo stond Thor er namelijk
op dat hij werd opgehaald met zijn chique tesla.
Gelukkig hebben we ook veel verbetering gezien, zo hebben jullie bewezen dat
jullie voorbije maanden uitstekend kunnen koken en samen iets teweeg
kunnen brengen. Jammer is de grote test namelijk het keti restaurant niet
kunnen doorgaan waardoor we toch wat extra centjes mislopen.
maar niet getreurd wij hebben alvast een alternatief namelijk onze eigen usb
sticks!! Deze zullen verkrijgbaar zijn bij alle kerels.
Het jaar zit er echter nog niet op, we hopen nog op een mega fantastisch kamp
dat er aankomt.
Zoals jullie weten gaan echte kerels op voorwacht (Hopelijk mag het doorgaan!)
dus is het tijd om de kinderfietsen weg te smijten Branco en Bjarne. 200 km op
een kleine fiets met een roestte ketting en 2 versnellingen is zeker geen
lachertje. Wij stellen dan ook meteen voor dat Briek en Arthur vooraan fietsen
zodat niet terug de halve groep verdwaald raakt. Verder raden we aan om jullie
boek frans van onder het stof te halen om toch nog eens te oefenen want met
onze eigen waal en Robbe zijn sossen kapsel gaan we het niet redden.
Voor de rest kunnen we over het kamp niet veel kwijt in deze onzekere tijden
maar wij hopen alvast dat het door gaat en dat wij jullie snel terug kunnen zien.
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Kerels
Groetjes van jullie leiders,
Dennis x
Philippe x
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Aspiranten
The new aspi times

KAMP 2020
Door de grote CORONA crisis is het nog niet 100% zeker dat kampen van jeugdbewegingen
kunnen doorgaan. Toch blijft iedereen doorgaan met het plannen van hun kamp en het
hopen op groen licht. Onze journalist is op stap gegaan om de 2 aspi leiders van Chiro WIJ
Sinaai te interviewen.
Wat als kamp niet zou doorgaan?
Wij geloven nog steeds dat kamp zal blijven doorgaan en samen met de hele
leiding en alle leden zullen we hierop blijven hopen!
Als jullie kamp doorgaat, wanneer zouden jullie dan vertrekken?
Samen met onze aspiranten zullen we waarschijnlijk op 8 juli vertrekken richting
Froidchapelle.
Hoe weten jullie dan wie er allemaal mee gaat op kamp?
Wij houden jaarlijks 2 inschrijvingsdagen, waarop de leden zich kunnen komen
inschrijven voor het kamp. Dit jaar vallen deze op vrijdag 15 mei van 19.00 tot
20.30 uur en op zondag 17 mei na de werking.

Love is in the air
Love Goeroe Tim de
Witte raadt aan om
meisjes te verleiden met
een handkusje. Volgens
hem heb je een
slaagkans van 102%! Als
je je lippen maar goed
tuit!

En Wij Dan Mei 2020 | 23

Aspiranten
Snoa the new capital city
Niet zo lang geleden zijn enkele zware jongens, genaamd de Aspiranten van Chiro wij, op gewest
weekend geweest om Snoa op de kaart te zetten.
Na 2 zware dagen van strijd zijn ze er in geslaagd om als sterkste speler uit de competitie te
komen en Snoa de eer te geven die ze verdiend! Proficiat boys!
Al kan het ook zijn dat ze gewonnen zijn door de handkusjes van Tim

START YOUR ENGINES
Ook dit jaar gaan we weer op voorwacht! De fiets van de leiding staat alvast klaar.
Wie mee wilt op voorwacht zal best toch al eens zijn beentjes beginnen trainen, want het wordt
een helse tocht van ongeveer 200km! Natuurlijk kan je ook alleen maar mee als je fiets perfect in
orde staat, we willen geen pech onderweg.
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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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Trooper
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