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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 zonder 

Corona. 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: 

- 17 oktober Wafelverkoop: lekker smullen!  

- 23 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. In uniform naar school is de boodschap! 

- 31 oktober nodig ik jullie allen vriendelijk uit om thuis te griezelen aangezien de Halloween 

tocht helaas niet doorgaat. 

- 5 december is het Kerstboomactie, zondag 6 december zal het dan geen Chiro zijn. 

- 20 & 27 december zal het ook geen Chiro zijn vanwege de Kerstvakantie. 

- 11 t.e.m. 21 juli houden we ons jaarlijks kamp. 

 

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 

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

JOREN VAN OSSELAER 
SCHRIJBERGSTRAAT 
9250 WAASMUNSTER 
0474/32 98 99 

LEN MALENGIER 
HULSTBAAN 157 
9112 SINAAI 
0484/58 73 16 

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

LUCA MALENGIER 
HULSTBAAN 157 
9112 SINAAI 
0498/57 30 02 

WOUT BOGAERT 
SINAAIDORP 1 
9112 SINAAI 
0477/03 95 04 

Rakkers 
ROEL AUSLOOS 
MOLENSTRAAT 28 
9112 SINAAI 
0471/23 05 10 

EMIEL DERUYTERRE 
HULSTBAAN 3 
9112 SINAAI 
0497/57 30 02 

WANNES BAES 
OUDEHEIRWEG 1 
9112 SINAAI 
0475/98 26 84 

Toppers 
MATTHIAS DANNEEL 
WEIMANSTRAAT 54 
9112 SINAAI 
0471/43 02 78 

TIBO ISERBYT 
NEERSTRAAT 31 
9112 SINAAI 
0491/89 06 06 

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

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

 

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

ALEXANDER COPPENS 
VLEESHOUWERSSTRAAT 58 
9112 SINAAI 
0488/30 57 62 

 

VB (volwassen begeleider)       Voorzitter oudercomité 
FILIP MOLDERS 
FRANCISCUSLAAN 50 
9112 SINAAI 
0477/55 47 74 

SARA VAN OSSELAER 
SARA.VANOSSELAER@ICLOUD.COM 
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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 doneren (als het nog in 

goede staat is uiteraard).  

Andere mensen kunnen uniformen bij ons komen kopen voor 1/2 van de prijs. 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  

Alexander Coppens en Wout Bogaert 

 

 

 

 

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 Alexander  
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Kerstboomactie  

Kerstboomactie 2020 

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 5 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. 
 

● De Nordmann verliest geen naalden, daarom is deze iets duurder. 
● De Nordmann wordt niet uitgespit maar afgezaagd en wordt dus zonder 

kluit verkocht. 
 

                    Amorica                                                       Nordmann  
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Kerstboomactie 

 

 

Verkoopprijzen  Amorica:                                               

100/200cm 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!”.  

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 
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Giganten  

Liefste gigantjes 

 

We starten het jaar alvast met een spetterend artikel met wat er jullie allemaal te 

wachten staat, maar eerst zullen wij onszelf eens voorstellen! 

Naam: Manu 
Mettepenningen 
 
Leeftijd: 23 jaar 
 
Lievelingseten: 
stoofvlees met friet 
 
Liefje: Anouk 
 
Favoriete spel: 
Schipper mag ik over 
varen 
 
Lievelingskleur: paars 
 
Opleiding/werk: 
leerkracht lager 
onderwijs 
 

 

Naam: Joren van 
Osselaer 
 
Leeftijd: 22 jaar 
 
Lievelingseten: pizza 
 
Liefje: Ik hou van mijn 
mama 
 
Favoriete spel: dikke 
Berta 
 
Lievelingskleur: paars 
 
Opleiding/werk: Auto 
mekanieker 
 
 
 

Naam: Len Malengier 
 
Leeftijd: 18 jaar 
 
Lievelingseten: 
Spaghetti 
 
Liefje: Gelukkig 
getrouwd 
 
Favoriet spel: zeeslag 
 
Lievelingskleur: Paars 
 
Opleiding/werk: 
Security 
 
 
 

 

   

Zo, nu kennen jullie ons toch al een beetje meer, maar op alle zondagen zul je ons 

wel nog veel beter leren kennen!  

Wat staat er nu allemaal op de planning? Wel, veel te veel willen we natuurlijk nog 

niet verklappen, maar wat we wel al kunnen zeggen is dat we zeker en vast op 

weekend gaan! Naar waar? Dat is nog een verassing! Ook nemen we jullie in juli 

mee op een 5 dagen durend kamp! Wij kijken er alvast naar uit!  
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Giganten 

 

 

Elke zondag opnieuw zullen wij ook een superleuk spel voorzien zodat jullie 

kunnen komen ravotten op de Chiro, hopelijk komen jullie allemaal en brengen 

jullie al jullie vriendjes mee! We kunnen wel al een tipje van de sluier geven, er 

staan al zeker een kooknamiddag, knutselnamiddag en enkele themanamiddagen 

voor jullie op de planning. Wanneer deze vallen, dat zullen we op tijd naar de 

mama en papa sturen zodat zij jullie kunnen verkleden!  

Voor de mama’s en de papa’s. We zullen een whatsapp groepje maken waarin we 

alle ouders zullen toevoegen. Via deze weg zullen wij telkens communiceren met 

jullie. Wanneer er bestanden of belangrijke zaken moeten worden meegedeeld 

zoals de inschrijving van het kamp bijvoorbeeld, zal dit wel via mail verlopen.  

Vrees niet als jullie de Chiro nog niet zo goed kennen! Binnenkort plannen wij 

zeker en vast een info avond bij ons op de Chiro (Corona-proof natuurlijk). Daar 

zullen wij ons verder voorstellen, de planning wat overlopen en is er tijd en ruimte 

voor al jullie vragen! Ook dit zullen we verder communiceren via whatsapp! 

We hopen alle gigantjes elke zondag te zien! Tot dan!  
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Speelclub  

Coole, stoere, luide, vette, speelse, grappige, zotte Speelclubbertjes, 

Wout 

 

 

Bruno 

 

 

Luca 

 

 
Dag lieve speelclub, 
Naam: leider Wout 
Aantal jaar leider: 4 
Studie: Chemie 
Lievelingshobby: Chiro 
Broers/zussen: leider Roel, 
leider Dries en oud-leidster 
Ine 
Andere hobby’s: fitness om 
indruk te maken op mooie 

meisjes        
Ik kijk heel erg uit naar 
komend jaar, met deze ruige 
bende maken we er een 
onvergetelijk speelclubjaar 
van.  

Hey toffe speelclubbertjes!  
Naam: leider Bruno  
Aantal jaar leider: 1 
Studie: fysica en sterrenkunde 
Lievelingshobby: Chiro uiteraard! 
Broers/zussen: 2 zussen, ook beide in 
de meisjes Chiro! 
 
Andere hobby’s: Naast het leiding 
geven durf ik soms ook wel eens 
achter mijn PlayStation te kruipen 
Ik ben heel blij dat ik aan de tofste 
groep van heel Chiro Wij Sinaai 
leiding mag geven. Tijdens de 
overgang lieten jullie alvast zien wat 
jullie in petto hebben voor ons, maar 
ik kan zelf niet wachten om te laten 
zien wat wij dit jaar allemaal in petto 
hebben voor jullie. Ik hoop daarom 
dat jullie er elke zondag zullen zijn 
zodat we samen vele namiddagen vol 
plezier kunnen beleven! 
 

Hey ruige speelclub-maatjes.  
Naam: leider Luca 
Aantal jaar leider: 2 
Studie: leerkracht Geschiedenis & Frans 
Lievelingshobby: 3 keer raden… Chiro! 
Broers/zussen: leider Len en kerel 
Matteo 
 
Andere hobby’s: fitness, om gezond en 
sterk te blijven!  
 
Chiro zit dus in mijn bloed! Mijn 
grootste wens is er dit werkjaar een 
knaljaar van te maken en daarvoor ben 
ik zeker even enthousiast als jullie elke 
zondag al zijn! 

 

Beste Speelclubbertjes 

Jullie weten het nog niet maar jullie staan dit jaar met de beste leiders van de 

leidingsploeg! Is dat geen geluk hebben? We zijn al samengekomen en hebben al 

veel toffe ideeën die we willen doen met jullie. Wees maar zeker dat jullie het 

tofste jaar van jullie grootse Chiro-carrière gaan meemaken.  
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Speelclub 

 

 

We hebben de eerste zondagen al gezien dat jullie een enthousiaste en toffe 

groep zijn, daarom gaan onze activiteiten dubbel zo leuk zijn! We hopen jullie elke 

zondag met een grote glimlach te zien vertrekken van de Chiro, want het 

belangrijkste is dat we plezier maken en veel leute beleven. Hieraan twijfelen we 

natuurlijk niet. We voelen dat de ambiance in de groep goed is en dat jullie het 

zeker en vast met elkaar kunnen vinden.  

We zijn er zeker van dat we jullie volgende zondagen nog veel beter gaan leren 

kennen zodat wij als leiders een top band met jullie kunnen opbouwen. Daarom 

stelden wij onszelf hierboven al even voor. Het is onze intentie er een spetterend 

jaar van te maken dat jullie nooit gaan vergeten. Tot volgende zondag!! 
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Rakkers  

Dag ruige rakkertjes, 

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 jaar wordt een 

topjaar! Supertoffe spelletjes en natuurlijk een fantastisch kamp staan al zeker op 

de agenda. Zeker iedere zondag komen dus! Van 14 tot 17u30 zijn jullie meer dan 

welkom op de Chiro. We hebben al gemerkt dat jullie een toffe ruige groep zijn 

dus we zijn ervan overtuigd dat jullie evenveel zin hebben in dit jaar als jullie 

leiders. Als Rakkers krijgen jullie van ons meer vrijheid dan de speelclub en blijf je 

ook een halfuurtje langer op de Chiro. Jullie zullen ons doorheen het jaar snel 

genoeg leren kennen maar in de “En Wij dan” stellen we ons alvast even voor. 

Hey ik ben Wannes. Ik ben de jongste van de leiding. Vorig jaar was ik nog aspirant 

waardoor ik nog  veel moet leren van mijn grote voorbeelden. Ik 

ben 18 jaar en start nu mijn eerste jaar als leiding. Ik studeer voor 

burgerlijk-ingenieur en zit op kot in Gent. Hiernaast speel ik nog 

voetbal. Als vakantiejob werk ik af en toe bij Carpentier in 

Eksaarde. We hebben al gezien dat jullie een toffe ruige groep 

zijn en dit jaar zullen we van jullie echte ruige Chiromannen 

maken! Mijn lievelingskleur is groen. 

 

 

Hey ik ben Roel, ik ben de oudste leider van ons 3. Ik ben 

19 jaar en start nu aan mijn 2de jaar leiding. Samen met 

leider Emiel gaan we van Wannes een ware leider maken. 

Hiernaast ga ik soms naar de fitness. Als vakantiejob werk 

ik bij Deba. Ik ken jullie nog niet zo goed 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.. Hopelijk missen jullie geen enkele zondag want er 

staan al veel topactiviteiten gepland! 

 

 

 

Hey ik ben Emiel, sommige van jullie zullen mij al reeds een beetje kennen omdat 

ik aan jullie broers  leiding heb gegeven vorig jaar. Ik ben 18 jaar en jaargenoot van 
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Rakkers 

 

 

Roel. Ik zit in mijn 2de jaar bio-ingenieur en zit op kot in gent. 

In mijn vrij tijd speel ik handbal en basketbal en ga ik soms 

naar de fitness,  

maar uiteraard staat Chiro op nummer 1.  

Mijn lievelingseten is biefstuk met frietjes.  

 

Zo, nu kennen jullie ons al een beetje. 

Hopelijk leren we 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) of op een zondag voor of na 

de werking. Wij hebben er alvast keiveel zin!! 
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Toppers  

 Beste toppertjes, 

 

Het nieuwe (iets specialere) werkjaar van de Chiro is van start gegaan, jullie zullen 

wel al gemerkt hebben dat we ook op de Chiro nog altijd rekening moeten houden 

met maatregelen voor Corona maar dat gaat ons niet tegenhouden om er een 

top(per)jaar van te maken. 

De boys die vorig jaar rakker waren zullen al gemerkt hebben dat er een paar 

verschillen zijn tussen rakker en topper. Het grootste verschil is dat jullie nu elke 

zondag het privilege hebben om nog een extra halfuurtje met jullie geweldige 

leiding spelletjes te spelen of te chillen. Daarnaast wordt de rakwidag vervangen 

door een toppers gewestweekend. Hier gaan we samen met de tippers 

(meisjesss!!) en toppers van de andere Chiro’s een heel weekend erop uit om 

elkaar beter te leren kennen (of dit zal doorgaan hangt natuurlijk af van corona, 

maar we houden jullie zeker op de hoogte). 

Hierboven staat al dat we er een topjaar van gaan maken, maar hoe gaan we dat 

nu juist doen, horen we al in jullie kopjes rondspoken. Ten eerste hebben we 

besloten om met onze afdeling een inzamelactie te organiseren om met toppers 

wat extra geld samen te krijgen. Hiermee kunnen we dan op kamp extra vette 

activiteiten doen zodat het er 1 wordt om nooit te vergeten. Daarnaast kunnen we 

jullie al gerust stellen dat we meer als 1 keer vossenjacht zullen spelen want 

anders vallen onze oren er af door het gezaag van jullie om jullie favoriete 

activiteit       . Over alle andere activiteiten kunnen we nog niet teveel vertellen,  

dus zorg dat je er zeker elke zondag bent. 

 

Tip 1: Zorg dat je altijd thuis komt met een goed rapport, zodat jullie ouders niet 

kunnen zeggen dat je moet studeren op zondagmiddag. 

Tip 2: Fortnite < Chiro 

Tip 3: Leider Tibo is nog single, laat dit dus zeker weten aan jullie oudere zussen 

als je op een goed blaadje wilt komen bij de leiding...  
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Toppers 

 

 

 

 

  
● Naam: Tibo Iserbyt 
● Leeftijd: 19 jaar 
● Richting: 2de bachelor handelsingenieur 
● Relatiestatus: single and ready to 

mingle 
● Andere hobby’s: zwemmen, surfen 
● Levensmotto: Een zondag niet op de 

Chiro is een zondag niet geleefd 

● Naam: Matthias Danneel 
● Leeftijd: 20 jaar 
● Richting: 2de bachelor handelsingenieur 
● Relatiestatus: Taken  
● Andere hobby’s: Terrasjes doen 
● Levensmotto: Stel niet uit tot morgen, 

wat je tot overmorgen kunt uitstellen 
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Kerels  

Beste kereltjes,  

Het is weeral van start gegaan, het nieuwe Chirojaar! Jullie leiders hebben er al 

heel veel zin in en hebben al uren gebrainstormd voor vette activiteiten. Voor 

onze verse eerste jaar kerels zal er wel het een en ander veranderen nu op de 

Chiro. Zo blijven we met heel onze kerelsgroep eten na de Chirowerking (wij 

verwachten delicatessen!!!) en mogen jullie dus ook langer dan 18u blijven.  

Wil je vooral niet op de schandelijst komen, vermijdt dan het volgende:  

- Aiki noodles  

- Pannekoeken/wafels 

- Tofu  

Dat langer blijven en eten op de Chiro is allemaal tof en wel maar er zal ook 

moeten gewerkt worden dit jaar. Die vette activiteiten kosten ook centjes en wij 

hopen alvast dat jullie bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken voor 

een enorme kerels kas en daarbij te tonen dat jullie echte werkmensen zijn!  

Wat zijn naast onze vette zondagen de dingen waar we naar kunnen uitkijken?? 

Eerst en vooral zullen wij jullie ouders een van de komende weekends eens 

uitnodigen op de Chiro voor een woordje uitleg en om vragen te beantwoorden. 

Vanaf corona het toelaat gaan we natuurlijk direct op kerelsweekend! Hopelijk zo 

snel mogelijk want dit zal zeker en vast de moeite waard zijn. Later op het jaar 

komt er dan weer de kerstboom actie aan, daar is het misschien nog een beetje 

vroeg voor maar aangezien jullie leider dit organiseert maak ik jullie er nu al warm 

voor. Gooi die plastieke kerstboom van jullie ouders maar al snel bij het grof 

huisvuil zodat jullie nen mooie echte bij ons kunnen kopen. (doe dit stiekem en op 

eigen risico!!) Op het eerste zicht zien jullie er een toffe bende uit, nu moeten we 

alleen nog echte kerels van jullie maken! De 2de jaar kerels kennen leider Dennis 

aka drill sergeant Dennis al van vorig jaar, maar wees gerust, jullie blijven niet 

gespaard. Om onze eerste jaartjes meteen op de proef te stellen hebben 2 

meesters in camouflage zich vermomd als 2 kerels in onderstaande foto’s. Aan 

jullie om te raden wie deze 2 kerels zijn! Wij zijn alvast klaar om er een top jaar 

van te maken en wij hopen dat jullie dat ook zijn.  

Liefste groetjes van jullie leiders xxxx 

Dries aka Paard     Dennis aka den dikken   
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Kerels 
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ASPIRANTEN  

 

Allerliefste aspitjes, 

Om te beginnen citeer ik graag de wijze woorden die een bekende filosoof ooit 

sprak: “Dit jaar is anders.”. 

 

Nu jullie nieuwe fantastische leiding bekend is, kunnen we vol goede moed aan dit 

nieuwe maar speciale jaar beginnen. Geen fuif, geen Halloween tocht… er zijn een 

aantal tegenslagen, maar we doen ons best en rekenen ook op jullie creativiteit 

om onze aspi-kas toch wat aan te dikken. Maar 1 ding is zeker: op kamp moet ons 

geld nog makkelijker kunnen rollen dan Backer of Chubby. Als jullie denken een 

gat in de markt gevonden te hebben, mogen jullie dit ons zeker laten weten. 

Klassieke activiteiten als weekend blijven natuurlijk wel doorgaan. Meer info 

hierover volgt later nog. 

 Ook willen we graag nog even vermelden dat dit jaar écht anders wordt dan 

anders. 

 

Voor de eerstejaars: ten opzichte van kerels laten we jullie nu de keus om eens 

een pintje te drinken na 18u, maar natuurlijk met mate(n). Het is nog altijd de 

bedoeling dat jullie maandagochtend vlot naar school kunnen fietsen. Van de 

tweedejaars hebben we vernomen dat jullie op vlak van meisjes nog heel wat te 

leren hebben, maar schiet niet in paniek: jullie charmante leiders weten hier wel 

raad mee, en kunnen jullie heel wat tactieken bijleren. Bij de tweedejaars zitten 

ook wel enkele Romeo’s, die weten hoe je een Julia moet versieren dus twijfel niet 

om ook hun hulp in te schakelijken.  

We blijven discreet maar geven alvast een tip: Als een meisje op uw schoot komt 

zitten, is dit niet omdat haar benen vermoeid zijn hé.  

 

Vergeet ook zeker niet dat dit jaar anders is. 

 

Ook nog even volgend belangrijke informatie: het weekend van 17/10 houden we 

een wafelverkoop om de Chirokas te steunen. Jullie mogen hier altijd reclame 

rond maken, zodat dit een succesverhaal wordt. Het lid dat erin slaagt het meest 

aantal wafels te verkopen, zal een heel erg mooie prijs in handen krijgen. Doe dus 

maar goed jullie best, dat jullie succesvolle leiders trots kunnen zijn xx. 

Dit jaar, dat trouwens anders is dan alle andere jaren, zullen we jullie ook opleiden 

tot nieuwe Sergio Hermans en Piet Huysentruyts. De leiding zal heel teleurgesteld 
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ASPIRANTEN 

 

 

zijn als Zjof in oktober al voor de eerste keer de pita Home moet bellen.  

 

Om af te sluiten vragen we jullie even stil te staan bij de wijze woorden van 

Krabeinerein: “Dit jaar is anders.” 

Hieronder volgen nog enkele mysteries die opgelost moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Ziet de leiding dat nu goed, of rolt er daar een gigantische bol vet??? 

 

We hebben ook vernomen dat er 

in de kerk zich weer verdachte 

praktijken voordoen, zou deze 

pater er iets mee te maken kunnen 

hebben? 

Ook zijn er 2 

goddelijke 

jongemannen 

aangespoeld in Snoa, 

die altijd paraat staan 

te werken. Wie is 

bereid deze knappe 

binken beter te leren 

kennen? 
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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, 

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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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 
 

 

 

 

 

 

  

mailto: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. 

 
- 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! 

 

 

 

  

mailto:chirowij@gmail.com
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