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Voorwoord
Beste leden, ouders, Chirosympatisanten,…

Het begint maar net goed en wel door te dringen dat het kamp gedaan is, en het nieuw
Chirojaar is alweer begonnen. De tijd vliegt als je je amuseert hé. Ik denk dat we kunnen
terugblikken op een zeer geslaagd Chirojaar. Zo hebben we opnieuw enkele nieuwe leden bij
en hebben we het fantastisch jaar kunnen afsluiten met een ongelofelijk goed kamp. Voor
dit alles zou ik graag iedereen nog eens bedanken die hieraan meegeholpen heeft. Op de 1e
plaats de ouders die ons telkens opnieuw heel veel vertrouwen schenken, het oudercomité
die bij alles hielpen zoveel ze konden, de koks die ervoor gezorgd hebben dat we een heel
kamp lang telkens zeer lekker gegeten hebben, en niet te vergeten onze VB ( volwassen
begeleider) die ons steeds bijstaat met raad en daad! 1000 maal bedankt aan iedereen die
ons hielp!
Om verder te spreken over komend jaar, U mag er zeker van zijn dat alle leiders er heel veel
zin in hebben en ze bomvol met nieuwe, spectaculaire ideeën zitten. We zijn zeer blij dat we
op onze startdag weer heel wat nieuwe gezichtjes hebben mogen verwelkomen. Want hoe
meer zielen hoe meer vreugd! Aarzel zeker niet om nog meer kindjes naar de Chiro te
begeleiden!
Verder kan ik u nu al enkele data ’s mededelen:
-

-

13 oktober zal het geen Chiro zijn, dan hebben de leiders veel opkuis na onze jaarlijkse
fuif.
18 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. In uniform naar school is de boodschap!
31 oktober nodig ik jullie allen vriendelijk uit om mee te stappen met de halloweentocht
24 november Kristus Koning
7 december is het Kerstboomactie, zondag 8 december zal het dan geen Chiro zijn.
22 & 29 december zal het ook geen Chiro zijn door de Kerstvakantie.
Kamp van 12 t.e.m. 21 juli

Als afsluiter de wijze woorden: indien u tevreden bent over onze Chiro vertel het voort,
indien u vragen of bedenken heeft over onze Chiro vertel, vraag het aan ons of onze VB
(volwassen begeleider)
Met vriendelijke Chirogroeten
Jullie hoofdleider
Manu Mettepenningen
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Contact

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

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

EMIEL DERUYTERRE
HULSTBAAN 3
9112 SINAAI
0497/57 30 02

ALEXANDER COPPENS
VLEESHOUWERSSTRAAT 58
9112 SINAAI
0488/30 57 62

TIBO ISERBYT
NEERSTRAAT 31
9112 SINAAI
0491/89 06 06

MATTHIAS DANNEEL
WEIMANSTRAAT 54
9112 SINAAI
0471/43 02 78

LUCA MALENGIER
HULSTBAAN 157
9112 SINAAI
0498/57 30 02

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

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

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

ROEL AUSLOOS
MOLENSTRAAT 28
9112 SINAAI
0471/23 05 10

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

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

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

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

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

Tweedehandskledij
Zoals jullie wel weten, of ook niet, hechten we in onze Chiro veel belang aan de
uniformen.
Bij de jongste afdelingen zijn we tevreden als ze hun sjaaltje aan hebben, bij de
oudere afdelingen verwachten we toch stilaan een volledig uniform (hemd,
broek, sjaaltje, T-shirt, kousen,...).
Omdat zo'n volledig uniform nieuw redelijk veel kost, hebben we met onze
Chiro een tweedehands uniformen zaakje gestart. Wat houdt dit in? Wel,
wanneer jullie uniform te klein is geworden kunnen jullie dat aan ons verkopen
(als het nog in goede staat is uiteraard) voor 1/3 van de prijs.
Andere mensen kunnen uniformen bij ons komen kopen voor 1/2 van de prijs.
Het verschil is om het verlies van de niet verkochte kleren te compenseren. Dit
systeem werkt enkel als er voldoende mensen kleren binnen brengen. Allemaal
eens in de kleerkast kijken met andere woorden, want vooral de kleinste maten
zijn erg gewild!
Aarzel niet om ons aan te spreken.
Groeten
Philippe 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 2019
Het is nog vroeg in het nieuwe Chirojaar maar we kijken nu al uit naar kerstmis.
Wat is kerstmis echter, 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 7 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.
Dit jaar verkopen we 3 soorten kerstbomen. Namelijk Amorica en Nordmann,
en enkel voor dit jaar ook Pungens. Het verschil tussen de drie is:
• De Amorica kerstboom is de gewone kerstboom zoals we hem al jaren
verkopen, dit jaar enkel 3m en hoger.
• De Nordmann verliest geen naalden, daarom is deze iets duurder.
• De Nordmann wordt niet uitgespit maar afgezaagd en wordt dus zonder
kluit verkocht.
• De Pungens valt op door zijn zilvergrijs-blauwe naalden, die maar heel
beperkt uitvallen.
Amorica
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Nordmann

Kerstboomactie
Verkoopprijzen Amorica:

Pungens

>300cm 25 euro
Verkoopprijzen Pungens
150/200cm 15 euro
200/250cm 22 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!”.
Voilà! Nu weten jullie wat je van ons kan verwachten zaterdag 7 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 04/79 100 229 maar bij voorkeur via dries.ausloos.sinaai@gmail.com
De bestelde boom zal dan op een afgesproken tijdstip geleverd worden. Zo dit
was het dan, ook voor andere vragen kan je steeds terecht op het
bovenstaande nummer.
Met Vriendelijke Kerstboomgroeten,
Dries Ausloos

Inschrijvingen
Lidmaatschap: werkjaar 2019 – 2020
Beste ouders,
De voorgaande jaren werd het lidgeld cash opgehaald tijdens een
huisbezoek. Vanaf vorig werkjaar is deze werkwijze niet meer van
toepassing. Omwille van verscheidene redenen hebben wij gekozen om de betaling van het
lidgeld voortaan via een overschrijving te laten gebeuren.
Hieronder vindt u de nodige informatie om dit vlot te laten verlopen.
Valt het huisbezoek dan weg? Neen, u kunt de leiders nog steeds thuis verwachten.
Hebt u nog vragen dan kan u steeds terecht bij de leiding of de VB.
De nodige contactgegevens zijn terug te vinden in deze EWD.

Informatie lidgeld jongens Chiro Wij Sinaai
-

Leden die dit werkjaar opstarten betalen geen lidgeld!
o Deze leden betalen enkel een forfaitaire bijdrage om tijdens de werking
een frisdrankje te nuttigen. Voor het gehele werkjaar is dit 20 euro.

-

Leden die al lid waren van onze Chiro betalen het vaste bedrag van 50 euro.
o Hierin zit zowel het lidmaatschap voor het begonnen werkjaar als het
forfaitaire bedrag om eens te kunnen drinken op zondag.
o Dit geld voor alle afdelingen!

Hoe de betaling uitvoeren via overschrijving
-

-

Het rekeningnummer van onze Chiro: BE90 0012 9667 9832
De mededeling: naam + voornaam lid + afdeling
o Bij broers kan er één overschrijving gebruikt worden. Graag beide
voornamen vermelden!
Gelieve de betaling uit te voeren vóór 1 november 2019.

Wij danken u alvast voor de
medewerking
De leiding.
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Giganten

liefste gigantjes
Jullie spiksplinternieuwe leiding heeft voor jullie heel wat in petto dit jaar. We
gaan nog niet te veel verklappen maar één ding staat vast! Dit wordt een
topjaar! Supertoffe spelletjes en natuurlijk een fantastisch kamp staan al zeker
op de agenda. Zeker iedere zondag komen dus! Van 14.00 tot 17.00 uur zijn
jullie meer dan welkom op de Chiro.

Sommigen onder jullie zitten nog maar net in de Chiro. Jullie zullen het snel
gewoon worden en voor jullie het beseffen zijn jullie al echte Chiroberen
geworden. Ook jullie leiding en nieuwe vriendjes zullen jullie snel leren kennen.
Wij zullen ons al eens snel voorstellen.

Hey ik ben Emiel. Ik ben de jongste van de leiding. Ik ben 17 jaar en start nu
mijn eerste jaar als leiding. Ik studeer voor bio-ingenieur en zit op kot in gent.
Hiernaast speel ik nog handbal. Als vakantiejob werk ik af en toe in het
rustoord in Sinaai. Mijn lievelingseten is frietjes, lievelingsdieren zijn orka’s en
lievelingskleur is donkerblauw.

Giganten
Hey ik ben Jari, maar meestal word ik Bari genoemd. Ik ben 21 jaar en de
oudste van de gigantenleiding. Ik ben straddle carrier mekanieker. Mijn
lievelingskleur is paars en lievelingseten is lasagne. Naast de Chiro luister ik
graag muziek en kijk graag films. Ik heb 1 zus.

Hey ik ben Rien. Ik ben elektromekanieker van werk. Mijn lievelingskleur is
paars en mijn lievelingsdieren zijn honden. Ik heb niet echt een
lievelingsgerecht, ik eet alles graag. Ik ski zeer graag. Ik heb 1 zus.

Zo nu kennen jullie ons al een beetje. Hopelijk leren wij jullie allemaal ook snel
kennen.
De praktische info zullen we op het huisbezoek uitleggen. Als jullie ons
daarvoor toch al iets willen vragen mogen jullie ons altijd contacteren via onze
telefoonnummers (vooraan boekje) Wij hebben er alvast keiveel zin!
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Speelclub
Beste speelclubbertjes,
Nu dat jullie op de overgang jullie nieuwe (en ook tegelijk liefste en leukste)
leiders zijn te weten gekomen, kan het jaar écht van start gaan! We gaan er
samen een super cool jaar van maken, vol met geweldige activiteiten om jullie
om te vormen tot echte sterke mannen, net zoals jullie leiders!
We kunnen natuurlijk nog niet al te veel verklappen over wat we allemaal van
plan zijn, maar we kunnen jullie wel al beloven dat we zeker samen 10 dagen
lang op kamp gaan ravotten, op weekend trekken, en dat jullie jullie beste
acteertalenten mogen laten zien op de Bonten avond. Verder zullen we jullie
voorzien van nog veeeele andere ruige spelletjes, en zullen we er samen een
onvergetelijk jaar van maken!!
Voor wie ons nog niet zo goed zou kennen, hieronder stellen we ons eventjes
kort voor:

Leider Tibo:
Huisdieren: een sprinkhaan
Lievelingseten: frietjes
Lievelingskleur: geel, kleur van de speelclub
natuurlijk!
Liefje: Het is net uit, ben er nog niet goed van
Bijnaam: Stok, groene
Studie/werk: Handelsingenieur

Leider Krabby:
Huisdieren: 4 katten
Lievelingseten: Bonen met spruitjes en sla, lekker
gezond!
Lievelingskleur: geel, kleur van de speelclub
natuurlijk
Liefje: Ja, ik heb er 12
Bijnaam: Krabby
Studie/werk: Handelsingenieur

Speelclub

Leider Joren:
Huisdieren: 1 oranje vis
Lievelingseten: MacDonalds
Lievelingskleur: geel, kleur van de speelclub natuurlijk
Liefje: Het is allemaal wat ingewikkeld
Studie/werk: Automechanieker

En om af te sluiten nog eens een bazenfoto (groepsfoto) van jullie 3 knappe
leiders:

Groetjes en kusjes van de speelclubleiding.
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Rakkers

Jow ruige rakkers
Zijn ook jullie even blij als ons dat er weer een nieuw chirojaar start?? We
zullen ons dadelijk eventjes voorstellen maar eerst geven we jullie snel nog wat
korte info.
De leiders hebben al veel leuke ideeën voor activiteiten die jullie gegarandeerd
fantastisch zullen vinden. Voor de nieuwe rakkers die het nog niet wisten,
vermelden we het volgende: vanaf nu hebben jullie altijd Chiro tot half 6. Tijd
genoeg om jullie helemaal uit te leven dus.
De komende weken kunnen jullie de leiders verwachten want dan komen we
op huisbezoek om alles nog eens goed uit te leggen voor moesten er nog
vragen zijn.
Nu zullen we ons zelf eens snel voor stellen:
Hallo rakkers, mijn naam is Dries maar dat wisten de meesten van jullie
waarschijnlijk al. Het is namelijk al het tweede jaar oprij dat ik bij de rakkers
sta. Hoe ik het zelf bij deze beginnende pubers uithou, god mag het weten!
Toch kijk ik ernaar uit om weer iedere zondag met deze toffe groep op stap te
gaan. Mijn doel voor dit jaar is het nog beter en cooler te maken dan het
topjaar van vorig jaar. Dus kom allemaal maar veel naar de Chiro zodat jullie
zeker geen enkele activiteit gaan missen!

Rakkers
Rakkertjes, mijn naam is Luca en dit is mijn eerste jaar als leider. Ik ben super
blij om te horen dat ik dit jaar bij jullie sta want jullie mogen nu langer op de
Chiro blijven, waardoor we meer tijd hebben om samen coole activiteiten te
doen. Ik heb veel nieuwe ideeën voor spelletjes en activiteiten die we dit jaar
samen kunnen doen. Wat ik dit jaar vooral wil zien zijn grote glimlachen en
vuile kleren. Maak dat je er telkens bij bent voor dolle pret jongens!

Hey groene rakkertjes, na een jaartje bij de kerels te staan heb ik toch beseft
dat ik jullie echt niet kan missen. Ik ben er helemaal klaar voor om er dit jaar
een echt topjaar van te maken dat jullie nooit meer gaan vergeten. Na het jaar
met ‘leider' Jari ga ik dit jaar aan jullie tonen wat het betekent om echt rakker
te zijn!

Zo nu kennen jullie ons alvast wat beter, laten we er allemaal samen een
topjaar van maken!
Wij hebben er alvast zin in!
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Toppers

Dag ruige toppertjes
We zijn ervan overtuigd dat jullie evenveel zin hebben in dit jaar als jullie
leiders.
Jullie zullen ons doorheen het jaar snel genoeg leren kennen maar in de “En Wij
dan” stellen we ons alvast even voor.
Ik ben Roel, ik ben geboren in 2001 en daarmee ben ik
de jongste leider van ons 2. Vorig jaar was ik nog aspi
waardoor ik nog moet leren van mijn grote mooie
broer, Wout. Maar ik ben er zeker van dat dit rap zal
veranderen. Ik kan niet wachten om samen met jullie
spectaculaire kampen te bouwen of ruige activiteiten
te doen. Ik kijk er naar uit om iedere zondag aan deze
toffe groep leiding te geven. Hopelijk missen jullie
geen enkele zondag want er staan al veel
topactiviteiten gepland!

Ik ben leider Wout en ben geboren in 1999 en ben
hiermee dus twee jaar ouder als jullie tweede leider
Roel. We hebben al gezien dat jullie een toffe ruige
groep zijn en dit jaar zullen we van jullie echte ruige
chiromannen maken !
Als toppers krijgen jullie van ons meer vrijheid dan
rakkers en hebben we ook meer geld waar we zeker
en vast veel topactiviteiten mee gaan doen.
Ik en mijn broer hebben er al vast zeer veel zin in!
Tot zondag

Toppers
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Kerels

aller beste, graafste, coolste kerels
(met uiteraard de beste leiding)

Dit jaar wordt een helemaal niet gewoon over de top vet jaar. Wat wij allemaal
in petto hebben voor jullie ghohohoooh jullie zullen jullie een hoedje schrikken.
Een jaar vol met leuke gezelschaps spelletjes en leuke kaart sessies na dat we
leuk verstoppertje hebben gespeeld in de maïs.
Maar natuurlijk gaan we dit jaar ook eens kijken of jullie echte Sergio Hermans’
zijn. Door ons zondags koken gaan we zien wie de echte keukenprinsesjes zijn.
Maar genoeg gezeverd nu gaan we eens echt beginnen. Dit jaar zal er weer
gewerkt worden en jullie kunnen jullie opdien kunsten eens laten zien op het
keti-restaurant in de bloeiende lente. Maar dat is dan ook het beste restaurant
van het land. Samen met onze vrouwelijke collega’s gaat dit helemaal goed
komen.
Wij verwachten natuurlijk ook dat jullie je play kunsten eens laten zien op
AUTUMN BREAK 12 oktober en op het mega grave gewest weekend met onze
lieftallige collega’s uit het gewest. Waar wij jullie natuurlijk allemaal
verwachten om de andere Chiro’s een goed poepie te laten ruiken.
Dit jaar is er uiteraard ook het fameus kerels-weekend. Maar dit is hevig in de
maak en we doen er alles aan om jullie ook dit jaar een beestig weekend te
geven. Meer info volgt.

Nu eerst iets over ons:
Jullie leukste, mooiste, lekkerste, coolste, gespierde leider is…
Philippe Stas aka koning Philippe, ik ben misschien de oudste van de groep
maar dat wilt niet zeggen dat ik reuma heb. ik ben nog maar 22 jaar jong dus
bereid jullie maar al voor om ranzig te worden en zeer actief te zijn.

Kerels
Jullie iets minder leuke, mooie, lekkere, coole, gespierde leider die toch wel
leuk, mooi, lekker, cool en zeker niet gespierd is …
Dennis! Ik ben de actiefste leider want ik eet graag. Mijn lievelingskleur is
blauw omdat ik mijn vlees het liefst bleu froid heb. Ik eet heel gezond vooral
veel groentjes bij mijn biefstukken en hamburgers. Mijn enigste hobby buiten
eten en niet gespierd zijn is Chiro en dat is ook de leukste hobby , ik zwem ook
graag als het mooi weer is.
Hier alvast een mugshot van jullie o zo toffe leiding,
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ASPIRANTEN

The New Aspi Times
Nieuwe leiding gevonden!
Na een jaar lang opzoek te zijn geweest naar nieuwe
Aspileiding, is de leiding van Chiro WIJ er eindelijk in
geslaagd om deze arme stakkers leiding te bezorgen.
Niemand minder dan Rik de C. en Manu M. hebben
beslist om deze zware taak op zich te nemen! De leiding
van Chiro WIJ keurde dit dan ook meteen goed,
aangezien deze 2 leiders direct superioriteit uitstralen.
Wij willen ze alvast bedanken voor hun inzet!
Thomas Stremersch

Sinaai, 15/09/2019

17 jaar
Groot
Gelieve ons te contacteren

Bent u het beu om ook alsmaar je veters te
binden? DAN HEEFT CHIRO WIJ DE PERFECTE
OPLOSSING!
Zjef is een gerenommeerde veter binder!

U kan hem steeds
bereiken op 04 dat zie je
van hier! Hihi!

Aspiranten gezocht voor ASPI weekend!
De Aspi leiding is op zoek naar 18 echte bazen die samen
met hun mee willen op aspiweekend. Je hoeft hier niet veel
voor te kunnen! De enige criteria die werd opgesteld is: je
moet aspirant zijn bij Chiro WIJ.
Het zou gaan over het weekend van 8/11 tot 10/11. Meer
info zal natuurlijk volgen!
Denkt u in aanmerking te komen voor deze vacature? Laat
dan zo snel mogelijk iets weten aan 1 van de aspiranten
leiders.

Mop van de dag!
Baas tegen een blondje: "Je hoeft maandag
niet meer te komen." Zegt het blondje:
"Okay...tot dinsdag."

Aspiranten gezocht voor leefweek!
De aspi leiding is op zoek naar 18 jonge mannen die mee
willen doen aan een studie aan de KULeuven.
‘Kunnen jonge mannen 1 week functioneren wanneer zij
kamperen op de Chiro?’
Bent u aspirant bij Chiro WIJ en bent u vrij in de week van
19/04 tot 25/04 dan bent u de perfecte kandidaat! Zet deze
data dan maar alvast in uw agenda!

ASPIRANTEN

Belangrijk nieuws!
Op zaterdag 12 oktober geeft Chiro WIJ Sinaai een echte knalfuif!!! Alle aspiranten worden zaterdag 12 oktober om 09.00 uur op
de Chiro verwacht om de fuif mee te helpen klaarzetten! (Ja dit is verplicht!). Zoals vroeger zullen de aspiranten tijdens de fuif
weer een kraam met de lekkerste hamburgers van Snoa hebben! HMMMM!
Er wordt van alle aspiranten verwacht dat zij dit weekend volledig vrijhouden voor de Chiro! De leiding heeft alle hulp nodig! Op
zaterdag zijn jullie aanwezig om 09.00 uur op de Chiro. ’S Avonds helpen jullie tijdens de fuif en daarna blijven jullie sowieso
slapen op de Chiro! Zondag helpen jullie opkuisen en wanneer alles klaar is kunnen jullie naar huis.
Met deze bende leiders en Aspiranten zouden we toch wel rond een uur of 16.00 moeten klaar zijn zondag. Tijd genoeg om nog
wat tijd in te halen voor school!

Om even in kaart te brengen wat voor een vet jaar de aspiranten te wachten staat hebben we even de grafieken van
vorig jaar opgevraagd ter vergelijking.
20
15
10
5
0
2018_2019

2019-2020

Juppaaaa

Groetjes van jullielievelingsleiders!
Manu en Rik
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VOLWASSEN BEGELEIDER
Een woordje van de ex-VB.
De onderstaande tekst, is het volledige artikel dat in de Info Sinaai van oktober
– november – december 2019 had moeten verschijnen. Door een
onverklaarbare reden werden er stukken uitgehaald en de inhoud gewijzigd.
Langs deze weg wensen wij alsnog het volledige artikel aan u voor te schotelen.
Veel leesgenot.

Chirojongens Wij
Donderdag 11 juli 2019, D-day voor de Chirojongens uit Sinaai! De
vertrekdatum van het jaarlijkse bivak was aangebroken. De bestemming was
dit jaar Dentergem, een West-Vlaams dorpje op de grens met Oost-Vlaanderen,
vlakbij Deinze. Een 80-tal leden stonden dan ook te poppelen op en rond de
Dries om op de bus te mogen en aan het avontuur te beginnen.
Zoals gewoonlijk vertrokken de leiders, Aspi’s en Kerels op voorwacht. Dit
maakte voor de oudste leden het kamp enkele dagen langer om leuke dingen
te doen. Bijvoorbeeld dit jaar had de Kerelleiding een passage aan zee ingelast,
alvorens af te zakken naar de kampplaats.

Echter de dag ervoor, op 10 juli was het een dag van hard labeur. Een 13-meter
lange vrachtwagen wordt heus niet door kabouters leeggemaakt (bedankt Gert
en Jan voor het transport). Zowel de Kerels, Aspi’s en leidersploeg, samen goed
voor een 40-tal mannen, sloegen de handen in elkaar en klaarden het klusje. De
vrachtwagen werd in een ijl tempo leeggemaakt en omgebouwd tot
materiaalruimte. Daarna was het tijd om de aardappelboerderij aan te pakken.
Deze werd omgevormd tot een plek die de naam kampplaats waardig zou zijn.
Zo werden er onder andere een 10-tal tenten opgezet, 2 slaapzalen ingericht,
een heuse buitenkeuken geïnstalleerd en een douche gefabriceerd. Met als
kers op de taart een “death ride”, die van ver kon worden aanschouwd. Knap
werk geleverd!

Alles was klaar om een ruime afvaardiging van Sinaai te ontvangen te
Dentergem. En wat voor een afvaardiging! Maar liefst 120 leden en leiding
zouden de volgende 10 dagen een tof kamp gaan beleven. Een record aantal,
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alle afdelingen, op onze Aspi’s na, waren met een 20-tal leden aanwezig om er
een dolle 10-daagse van te maken. Een oud en wijs man zei ooit; het kamp is de
barometer van uw jaarwerking. Wel nu, in dit geval wees dit op een zeer mooie
jaarwerking met als beloning het hoogst aantal Chirojongens op een bivak sinds
de laatste 10-tallen jaren. Alweer knap werk geleverd!

Enkele dagen na de aankomst en het installeren, kondigde het volgende hoogte
punt zich al aan namelijk de bezoekdag. Al van bij het begin van de
inschrijvingen werd duidelijk dat wij ook hier zouden afstevenen op een nooit
geziene opkomst van ouders en sympathisanten tijdens een bezoekdag.
Uiteindelijk zou er worden afgeklokt op een 300-tal bezoekers. Samen met de
al aanwezige leden en leiders moesten onze kookouders voor 420 lege magen
een maaltijd verzorgen. Sinds enkele jaren is het menu: beenhesp met frieten
en een ijsje als dessert. Om alles tegen 12u00, op dit uur wordt telkens de
kampplaats open gesteld, klaar te krijgen hebben ook de mensen van het
oudercomité het nodige werk geleverd.
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Het weer, de kampbaas en lokale burgemeester lieten ons eveneens niet in de
steek op deze “rustdag”. En allemaal samen hebben we er alweer een
prachtige dag van gemaakt. Opnieuw knap werk geleverd!

Traditioneel wordt een bezoekdag afgesloten met de slotformatie. Enerzijds is
dit een handig hulpmiddel om met de jongste leden vroegtijdig weg te trekken
en zo emotionele taferelen te vermijden. Anderzijds is dit ook een moment om
bepaalde mensen te bedanken, die zich gedurende een gans jaar hebben
ingezet voor onze Chiro. Wij denken hier onder andere aan de talrijke en gulle
sponsors, die ons bij bepaalde activiteiten zowel geldelijk als logistiek
ondersteunen.
Jammer genoeg is dit tevens het uur van de waarheid en worden de leiders
kenbaar gemaakt, die hun actieve carrière beëindigen. Dit jaar namen wij
afscheid van Wietse, Dries VG, Mathias DV en Mathias DC. Passend bij deze
heren, knap werk geleverd en bedankt voor de jaren dienst!

Nu kon het bivak echt beginnen. Voor onze Giganten, voor hen is het kamp
ingekort, stond de dag na de bezoekdag een zeer leuke daguitstap gepland en
tevens het vertrek naar huis. Maandagavond arriveerden dan ook 19 dappere
jongens met de trein in het station van Sinaai. Moe maar voldaan en met een
enorme ervaring rijker keerden zij huiswaarts.
Eveneens op maandag 15/07/2019, startte de 3-daagse voor de Aspi’s. De
volgende dag waren de Kerels aan de beurt, die vertrokken op 2-daagse. En ten
slotte op woensdag de dagtocht. Het belangrijkste in dit rijtje vergeten wij niet,
naar jaarlijkse gewoonte wordt de thuiskomst voor alle afdelingen beloond met
stoverij en frieten. Telkens een huzarenwerk waar onze kookouders van ’s
morgens vroeg al mee bezig zijn. Knap werk geleverd, niet waar?

En zo kabbelde het jaarlijkse bivak naar zijn einde. Het zou voor de schrijver
een te zware taak zijn om alle leuke activiteiten uit de doeken te doen. Wij
kunnen het echter niet laten om toch een greep hieruit op te sommen: lasershooting voor de toppers, paintball voor de kerels, verkleed- en schminkpartij
als smurf voor de giganten, dance battle aan het kampvuur voor alle
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aanwezigen, water-pong voor de toppers, fakkeltocht voor de rakkers, casino
avond voor de speelclub en rakkers, de openingsronde door de Aspiranten en
ga zo maar verder. Kortom een TOP kamp!
Onze leidersploeg heeft dit jaar echt veel moeite gedaan om dit kamp
onvergetelijk te maken. Een woord van dank is hier dan ook echt op zijn plaats
& knap werk geleverd!

Om te eindigen wensen wij enkele mensen langs deze weg extra te bedanken
voor hun inzet tijdens het afgelopen kamp. Wij hebben het hier in de eerste
plaats over ons kookteam, die zich dagelijks bezig houdt met lekker eten te
maken en af en toe logistieke ondersteuning te verlenen. Merci, tante Iris &
nonkel Andy, tante Celia & nonkel Louis, tante Mieke & nonkel Xavier en tante
Karen & nonkel Olli.
Ook de volgende 2 leiders wensen wij extra te bedanken voor het geleverde
werk, de organisatie en het in goede banen leiden van het kamp in zijn geheel.
Merci, groepsleider Manu en kampleider Jari.
En als laatste maar daarom niet de minste, wensen wij ons oudercomité extra
te bedanken voor de medewerking zowel voor als tijdens de bezoekdag en
eveneens de logistieke ondersteuning waar nodig. Bijvoorbeeld het ophalen
van een 40-tal fietsen was een karweitje naar de hand van het olijke duo Sebas
& Joachim. Tevens wensen wij enkele mensen extra te bedanken voor de hulp
bij de tap gedurende de bezoekdag. Merci, Benny, Pat en Annick. En uiteraard
bedanken wij alle echtgenotes, kinderen en sympathisanten die wij zouden
vergeten zijn in de bovenstaande opsomming.

Om af te sluiten geven wij nog enkele data mee:
▪ De fuif – Autumn Break gaat door op zaterdag 12 oktober in en rond het
Troelant.
▪ De kerstboomactie – de van deur tot deur verkoop van kerstbomen is dit
jaar op zaterdag 07 december.
Als u het ons vraagt, Chiro!
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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!

Kleurplaat
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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

Sfeerbeelden

27 | En Wij Dan september 2019

