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Voorwoord
Beste lezer,
Het nieuwe werkjaar, 2017-2018, is zojuist van start gegaan.
Het is echter de moeite waard om nog even stil te staan bij het voorgaande werkjaar, 20162017.
Het begon eigenlijk al tijdens de bezoekdag tijdens het kamp te Reti (juli 2016). Op het einde
van deze bezoekdag vernamen we samen dat een 7-tal leiders stopten. Er bleven slechts een
10-tal leiders over om het nieuwe werkjaar aan te vangen.
Enkele bezorgende ouders kwamen stelden terecht de vraag; is dit wel haalbaar? Een Chiro
groep leiden (met een 120-tal) leden gaat dat wel lukken met dat handje vol leiders?
Vooraf hadden we dit binnenskamers al uitvoerig besproken. Onder andere “SCHOL” en het
oudercomité zou gevraagd worden om ons extra te ondersteunen waar nodig.
Zodoende startten we volle moed dit werkjaar, 2016-2017, en met succes!
Een kleine greep uit de talrijke leuke activiteiten, die plaats vonden gedurende het vorige
werkjaar, om dit verder te duiden;
-

Een 15-tal nieuwe leden op de startdag, begin september 2016.

-

Een gezellige & deugddoende Halloweentocht, begin november 2016.

-

De jaarlijkse kerstbomen verkoop verliep zeer vlot en spijsde ons kas, eind
december 2016.

-

Een spetterende show met toneeltjes na de traditionele & overheerlijke “stoverij
& friet” tijdens de bonte avond, einde februari.

-

Een unieke spelnamiddag op de Dries in het kader van 800jaar Sinaai
(14/05/2047) – bedankt “SCHOL” voor zowel het leveren van oud-leiding als de
financiële steun.

-

En “last but not least”, het zeer geslaagde kamp te Pessoux met een 130-tal
leden, leiding en kookouders.

Vandaar dat we effectief met enige fierheid mogen zeggen dat deze 10 leiders het toch zo
slecht niet hebben gedaan.
Langs deze weg wens ik dan ook alle leden, SCHOL-leden, leden van het oudercomité,
kookouders, sympathisanten, gulle sponsors en de voltallige leidingsploeg te bedanken voor
hun inzet gedurende het afgelopen werkjaar! Merci!
Namens Chirojongens WIJ Sinaai,
De volwassen begeleider.
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Contact

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

ALEXANDER COPPENS
VLEESHOUWERSSTRAAT 58
9112 SINAAI
0488/30 57 62

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

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

Tweedehandskledij
Zoals jullie wel weten, of ook 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 Stas en Alexander Coppens

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
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Kerstboomactie

Kerstboomactie 2017
Het is nog vroeg in het nieuwe Chirojaar maar we kijken nu al uit naar kerstmis.
Maar wat is kerstmis zonder een mooi versierde en door u zelf uitgekozen
kerstboom? Daarom willen we even jullie aandacht vragen voor de officiële
aankondiging van onze KERSTBOOMACTIE!
Deze zal zaterdag 9 december doorgaan.
Naar jaarlijkse traditie trekken we erop uit om heel Sinaai te voorzien van
prachtige kerstbomen. Je kan ons die zaterdag verwachten vanaf 9.30u. tot
17.00u.
We verkopen nog steeds 2 soorten kerstbomen. Namelijk Amorica en
Nordmann. De amorica kerstboom is de gewone kerstboom zoals we hem al
jaren verkopen. De Nordmann kerstboom is een soort die de laatste jaren aan
een serieuze opmars bezig is. Daarom blijven we deze soort aanbieden.
Het verschil tussen de twee is:
• De Nordmann verliest geen naalden, daarom is deze iets duurder.
• De Nordmann wordt niet uitgespit maar afgezaagd en wordt dus zonder
kluit verkocht.
Amorica
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Nordmann

Kerstboomactie
Verkoopprijzen Amorica:
125/200cm 15 euro
200/250cm 22 euro
250/300cm 25 euro
Verkoopprijzen Nordmann :
150/200cm 25 euro
200/250cm 30 euro
Grote bomen (vanaf 2.5m) en de Nordmann bomen worden enkel verkocht
per bestelling!

Ben je niet zeker dat jouw ideale boom in één van onze aanhangwagens zal
liggen als we aan jouw deur bellen? Daarom is er ook de mogelijkheid om zelf
te komen kiezen op ons terrein naar de meest geschikte boom die mag
pronken in jouw woonkamer. Indien u deze boom niet direct kan meenemen
leveren we hem netjes aan uw deur!
Naast dit uitgebreid assortiment bomen kan je ons ook steunen door een lotje
te kopen met onze deur-aan-deur tombola, voor € 3 per lotje, hierbij ben je
verzekerd van winst. Want ons motto is namelijk: “altijd prijs en direct prijs!”.
Voila! Nu weten jullie wat je van ons kan verwachten zaterdag 9 december.
Ben je door omstandigheden die dag niet thuis en wil je toch één van onze
prachtige bomen kopen. Dan kan je altijd een kerstboom bestellen op het
nummer 04/72 30 61 23 maar bij voorkeur via Dries9250@gmail.com
De bestelde boom zal dan op een afgesproken tijdstip geleverd worden op 9 of
10 december.
Zo dit was het dan, ook voor andere vragen kan je steeds terecht op het
bovenstaande nummer.
Met Vriendelijke Kerstboomgroeten,
Dries Van Gucht
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Giganten
Liefste Gigantjes!
Jullie staat een super leuk Chirojaar te wachten met de 3
leukste en beste leiders van de Chiro. Onderaan zullen wij
onszelf even voorstellen, maar voor we dat doen willen we
jullie graag eerst vertellen wat jullie mogen verwachten dit
jaar.

Eerst en vooral staan er zeer veel leuke activiteiten op de agenda die we nog
eventjes geheim willen houden! Als je graag wil weten wat die activiteiten zijn
verwachten we je elke zondag op de Chiro tussen 14.00 en 17.00 uur.
Wat we zeker niet mogen vergeten is dat we dit jaar ook op kamp vertrekken!
Op 11 juli vertrekken wij met jullie richting Erpion. Wij nemen jullie 5 dagen
lang mee om supertoffe spelletjes te spelen, om te slapen in een slaapzak en
om echte bivakkost te eten. Na 5 dagen worden de giganten opgehaald door de
ouders op de bezoekdag.
Binnenkort komen jullie leiders op huisbezoek, zo kunnen jullie ons beter leren
kennen en kunnen wij al jullie vragen beantwoorden i.v.m. de Chiro. Natuurlijk
zijn wij ook altijd telefonisch bereikbaar of via mail. Deze gegevens kan u hier in
de ‘EN WIJ DAN’ vinden of op onze Chirosite ‘Chirowij.be’.

Mijn naam is Manu Mettepenningen, Ik ben de
oudste van de 3. Na 1 jaar leiding te geven aan de
rakkers en daarna 1 jaar aan de aspiranten ben ik
bij jullie beland. De schattigste bende van heel de
Chiro. Samen met de andere leiders van jullie wil
ik ervoor zorgen dat jullie een onvergetelijk jaar
beleven en dat jullie elke zondag naar huis kunnen
gaan met de strafste verhalen! Misschien een
paar weetjes over mij. Mijn lievelingskleur is blauw en mijn lievelingseten zijn
frietjes met stoofvlees, HMMMM! Ik ben 20 jaar en ik heb een heel lief
vriendinnetje.
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Giganten

Mijn naam is Alexander Coppens, ik ben 17 jaar
oud en daarmee de jongste van de 3. Het is mijn
eerste jaar als leider en ben dan ook super blij
dat ik meteen de leukste en stoerste groep van
de hele Chiro heb! Ik ken jullie natuurlijk nog
niet goed, maar dat zal zeker komen tijdens alle
mega toffe activiteiten die we dit jaar gaan
doen! Enkele weetjes over mij: mijn
lievelingsdier is een tijger, mijn lievelingseten is
frietjes met vol-au-vent en ik voetbal ook bij
Sinaai.

Mijn naam is Dries Ausloos, ik ben 18 jaar en net
zoals leider Alexander is het voor mij mijn eerste
jaar als leider. Maar geen nood, ik sta te popelen
om er samen met jullie echt een topjaar van te
maken! Samen met mijn twee creatieve
medeleiders gaan we de tofste en de zotste
spelletjes voor jullie bedenken. Een gek avontuur
in het bos? Spannende sprongen maken in een
rivier? Om mij ook alvast een beetje te leren
kennen zijn hier wat weetjes over mij: Ik sport
zeer graag en speel graag buiten, spaghetti is mijn lievelingseten en mijn
lievelingsdier is een beer.
Wij zijn er alvast klaar voor, jullie ooook?!
Tot zondag,
De giganten leiding
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Speelclub
Beste speelclubbers,

Dit jaar gaan we even terug naar de tijd van de piraten. We gaan jullie dit chirojaar
leren wat echte piraten moeten kunnen. Maar daarvoor hebben we een heel jaar de
tijd. We gaan jullie zeker en vast helpen door onze trucs aan jullie te leren. Maar
eerst en vooral zullen we ons eigen eens verstellen zodat jullie weten wie jullie
leiders zijn dit jaar.

Naam :

Matthias Danneel

Leeftijd:

17 jaar

Lengte:

1.78m

Broers/zussen :

2 zussen

Huisdieren:

2 katten

Studierichting:

Wetenschappenwiskunde

Hobby’s:

voetbal en Chiro

Lievelingskleur:

Geel

Lievelingseten:

spaghetti

Naam :

Rik De Clercq

Leeftijd:

17 jaar

Lengte:

1.75m

Broers/zussen :

1 broer

Huisdieren:

1 hond

Studierichting:

Wetenschappen wiskunde

Hobby’s:

korfbal en chiro

Lievelingskleur:

Geel

Lievelingseten:

Lasagna
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Speelclub
Naam :

Joren Van Osselaer

Leeftijd:

19 jaar

Lengte:

1.78m

Broers/zussen :

1 zus

Huisdieren:

geen

werk:

Mekanieker

Hobby’s:

pingpong en Chiro

Lievelingskleur:

Geel

Lievelingseten:

pasta met kip

Zo nu weten jullie al wat meer over ons. We hopen dat dit een super tof jaar gaat
worden maar als het aan ons ligt zal dat zeker zo zijn.

Groeten jullie leiders
Matthias, Rik & Joren
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Rakkers
Beste Rakkers,

Het nieuwe chirojaar is weer aangebroken en dit wordt vast en zeker jullie
leukste chirojaar ooit. Jullie nieuwe leiders zitten alvast boordenvol ideeën
met superleuke activiteiten die we dit jaar zeker gaan doen. Natuurlijk gaan we
deze nog niet verklappen. Over de nieuwe leiders gesproken, jullie hebben
alvast veel geluk. Jullie hebben namelijk de 3 leukste, mooiste, tofste, coolste
en grappigste leiders van heel de leidingsploeg gekregen. Om deze 3 knappe
leiders een beetje beter te leren kennen zullen we ons even kort voorstellen.

Leider 1,
Naam: Jari Bryssinck
Bijnaam: Bari
Geboortedatum: 14/11/1997
Aantal jaren in de chiro: 10
Lievelingseten: lasagna
Lievelingskleur: groen
Werk: MPET (MSC PSA european terminal)

Leider 2,
Naam: Dennis Colman
Bijnaam: DJ Dennis, Anporio
Geboortedatum: 26/09/2000
Aantal jaren in de chiro:8
Lievelingseten: spaghetti
Lievelingskleur: groen
Studies: dier en landbouw technische wetenschappen
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Rakkers
Leider 3,
Naam: Cas Van Bocxlaer
Bijnaam: Casinho
Geboortedatum: 05/10/2000
Aantal jaren in de chiro: 8
lievelingseten: gebraden kip met appelmoes en
kroketjes
Lievelingskleur: groen natuurlijk!
Studies: wetenschappen wiskunde

Zo nu kennen jullie ons toch al een beetje beter. Wij kijken er al naar uit om
jullie ook beter te leren kennen! Zo dit was het dan voor de eerste “En Wij Dan”
van het jaar.
Groetjes van jullie zeer charmante leiders:

Jari
Dennis
Cas
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Toppers
Beste topperkes,
Hier zijn we dan, jullie nieuwe leiders! En ja hoor we zijn er klaar voor! Ondanks
het feit dat sommigen onder jullie al één van ons als leiding heeft gehad gaan
we ons toch nog eens even voorstellen. Want jaja! We hebben een nieuwe
leider bij de toppers namelijk Wout! Hij moet wel nog veel leren van de oudere
en wijzere Dries En Mathias. Maar dit komt zeker in orde gedurende ons jaar.
Het zal weer plezant worden want wij zitten boordevol ideeën.
Foto

Naam

Dries Andre
Godelieve Van
Gucht
Leeftijd
20 jaar
Studie/werk
Bachelor
energietechnolo
gie
Sterrenbeeld
boogschutter
Bloedgroep
O+
Schoenmaat
43
Lievelingskleur
rood
Lievelingsmuzi Techno & House
ek
LievelingsGame of thrones
serie/film
Lievelingsdran
Fristi
k
Lievelings
Dacia
automerk
Burgerlijke
verloofd
staat
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Mathias Freddy A
De cock

Wout Petra Stefan
Ausloos

20 jaar
Bouwvakker

17 jaar
Chemie

kreeft
A+
48
rood
Rock & House
spitsbroers

schorpioen
AB42
rood
Deep House &
Techno
Vikings & Amika

Ice tea green

Aquarius red

Toyota

Audi

verloofd

Tis ingewikkeld

Toppers

Voila! Dat was alle belangrijke info op een rijtje. Hopelijk hebben jullie iets
bijgeleerd over ons. Binnenkort komen we ook eventjes langs op huisbezoek
voor het inschrijven. Zo kunnen we meteen zorgen dat alle e-mail adressen
kloppen om zo problemen te vermijden 😊
Nog eventjes ter info, vanaf toppers duren de zondagen tot 18:00u.

Groeten Dries, Mathias & Wout

Hieronder nog een foto van een beer in zijn natuurlijke habitat.
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Kerels

Welkom bij de 3 jaarlijkse uitgave van de Joepie. Het beste roddelblad dat er
bestaat. Vandaag nemen we de nieuwe kerelleiding van Chiro “Wij” Sinaai
onder de loep.

Het eerste slachtoffer van onze nieuwe uitgave is:
Matthias De Vylder woonachtig te Waasmunster.
Hij is een echte vrouwenmagneet in bijberoep.
Zo hebben we hem offguard betrapt met pommeline
In het zwembad van zijn privé eiland op de
Caraïben. Wil jij ook eens een bezoekje brengen
Aan zijn Privé eiland stuur dan een berichtje naar
0476/70.30.34. We kunnen wel niet beloven dat
Hij direct antwoord geeft aangezien zijn 2de
GSM in zijn Lamborghini blijft liggen.

De 2de kerel leider is uit hetzelfde
hout gesneden. Zo vonden we hem
op een naburig eiland het vrouwelijk
schoon te begluren. Dit bleek al vanop
jonge leeftijd mede door zijn leef
omgeving waar hij in opgroeide; HET
Beverly Hills van Oost-Vlaanderen
#Waasmunster. Val je meer op deze
stoere bink dan hebben we Goed
nieuws voor jullie. Je kan hem vinden
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via Tinder of 0470/51.19.44

Kerels

Ook hopen ze beiden dat ze na Keti-Restaurant op beide oren kunnen slapen!
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ASPIRANTEN

Beste Aspi’s,

Hier is het eerst artikel van jullie mega toffe, coole, ruige, mega slimme,
handige en uiteraard de leukste leiders van het hele land. je leest het maar
goed de leukste van het hele land.
maar nu gaan we eens kijken wat we dit jaar allemaal gaan doen. Of nee toch
niet jullie mogen nog niks weten van dit fantastische jaar. Wat we wel al
kunnen zeggen is dat dit geen gewoon jaar gaat worden. Maar wat wel echt
wel kunnen zeggen is dat we dit jaar op de halloweentocht gaan staan met de
aspi’s om mega lekkere hamburgers en frisse drankjes te verkopen. daarom
vragen wij jullie al te oefenen om de beste hamburger verkoper te worden van
het waasland.

Ook kunnen jullie je verwachten aan het beste weekend dat jullie ooit gedaan
zullen hebben in jullie hele chiro carrière. Verwacht jullie maar aan kaviaar en
kreeft om te eten. Dit fantastisch weekend zal waarschijnlijk door gaan in het
hilton hotel in antwerpen maar daarvoor zijn we nog aan het onderhandelen
met de eigenaar. over de rest van het weekend kunnen wij nog niks zeggen
alleen dat het een BAAS weekend gaat worden.

groeten de aspileiders
wietse en rien
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ASPIRANTEN
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Kleurplaat
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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Puzzel
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ETRA INFO
Beste ouders,

Op deze pagina wensen wij enkele punten aan te halen, die zowel voor het
welzijn van uw kind als onze werking belangrijk zijn en waarbij we een 10-tal
minuten van uw tijd nodig hebben!

- Een medische fiche
- Foto’s van uw kinderen
- Bereikbaarheid via mail
Een medische fiche,
- Om bij fysieke ongemakken correct op te kunnen treden en het
welzijn van de kinderen hebben we enkele “medische” gegevens
nodig. Normaalgezien laten we deze pas invullen bij de
kampinschrijving. Echter vanaf dit werkjaar wensen al vanaf het begin
over deze informatie te beschikken.
- Hiervoor is een fiche opgesteld met enkele vragen, zie chirowij.be.
- Wij vragen om de fiche volledig in te vullen. De leiders zullen deze
opvragen bij een huisbezoek.
o De huisbezoeken zijn reeds van start gegaan en worden
verspreid over de komende weken.
▪ Graag een seintje, mocht u eind oktober nog geen leiders
gezien hebben.
o Deze fiche kan u op de website terug vinden.
.
- Indien we reeds over een medische fiche beschikken is dit niet van
toepassing.

CHIROWIJ.BE
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EXTA INFO

Foto’s van uw kinderen
- Af en toe worden er tijdens een activiteit op zondag of tijdens het
kamp, foto’s genomen van spelende kinderen. De foto’s worden op
onze facebook pagina gepost om jullie te laten meegenieten van deze
leuke momenten.
o Het gaat hier over niet-geposeerde en spontane sfeerbeelden.
- Gelieve ons op de hoogte te brengen wanneer u dit NIET wenst met
betrekking tot uw kind of kinderen. Gelieve hiervoor het
onderstaande mailadres te gebruiken.
o chirowij@gmail.com
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ETRA INFO
Bereikbaarheid via mail
- Wij beschikken over een algemeen mail adres; chirowij@gmail.com
- Wij vallen misschien wat in herhaling betreffende dit item maar
vinden feedback belangrijk. Hebt u vragen, een opmerking of wenst u
verduidelijking, dan kan u steeds dit mailadres gebruiken.
- De telefoonnummers van de leiding, om hen te bestoken met allerlei
vragen, kan u eveneens terug vinden in deze editie. Ook onze VB
(volwassen begeleider) kan u contacteren.
o Bart “Berre” Van Ingelgem -> bart.vaningelgem@skynet.be
- Omgekeerd is het belangrijk dat de leiding de ouders vlot kunnen
bereiken via mail. Wij beschikken al voor het grootste deel over de
nodige informatie. Wij stellen echter vast dat de verstuurde mailing
niet altijd toekomt op het juiste adres.
- Vandaar graag een seintje wanneer u onze mailing niet ontvangt.
Gebruik het algemene mailadres om te reageren. Op deze manier
kunnen wij onze database aanvullen of aanpassen.

Bedankt voor uw tijd!
Dit komt ten goede van uw kind en onze werking!
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EXTA INFO

Sfeer
beelden
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