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Voorwoord

Beste Chirovrienden,
De dagen worden weer langer en de vakantie is bijna in zicht. Jullie weten
allemaal wat dat betekent!! Chirokamp 2022 komt dichter bij. Ik weet niet
hoe het met jullie zit maar WIJ zijn er alleszins helemaal klaar voor.
Hoewel we vorig kamp allemaal ons uiterste best gedaan hebben om er
het beste van te maken, gaan we dit jaar echt alle pannen van het dak
blazen! We zitten in een oude watermolen, gelegen in een prachtig
domein van 30 hectare met de Ourthe die ons domein 1km lang
doorklieft! Maak jullie borst maar al nat, want dat is nog maar de start!
Deze prachtige regio wordt dé optimale omgeving voor alle zotte
avonturen en leuke momenten die we samen gaan beleven.
Het kamp zal doorgaan van 11/07 tot 21/07 te Steinbach. Verder in deze
‘En Wij Dan’ vinden jullie alle praktische informatie over alle zaken die
jullie nodig hebben om goed op kamp te kunnen vertrekken. Lees dit goed
om misverstanden te vermijden.
Dit jaar rekenen we ook weer op een spetterende bezoekdag, zoals we die
voor corona kenden. Graag verwelkomen we jullie met grote getalen.
Extra informatie volgt ook verder in de EWD.
Zo, daarmee is alles kort en bondig gezegd. Verder wens ik jullie nog een
fijne lente toe en hoop ik jullie allemaal te verwelkomen op onze
kampplaats in Dinant. Tot dan! Groetjes, De kampleider, Luca Malengier
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Contact
Giganten
RIK DE CLERCQ
LUITENTUITSTRAAT 48
9112 SINAAI
0471/81 73 49

MATTHIAS DANNEEL
WEIMANSTRAAT 54
9112 SINAAI
0471/43 02 78

TIM DE WITTE
LEESTRAAT 7
9112 SINAAI
0479/20 33 15

LUCA MALENGIER
HULSTBAAN 157
9112 SINAAI
0498/57 30 02

ZJEF MUNGHEN
EDGARD TINELSTRAAT 121
9112 SINAAI
0470/35 81 39

ROEL AUSLOOS
MOLENSTRAAT 28
9112 SINAAI
0471/23 05 10

RIEN VERSCHELDEN
HULSTBAAN 42
9112 SINAAI
0472/13 30 67

KASPER DE BACKER
MOLENSTRAAT 31 C
9112 SINAAI
0471/46 43 90

GUST BROECKAERT
EDGARD TINELSTRAAT 70
9112 SINAAI
0494/14 06 26

Speelclub
EMIEL DERUYTERRE
HULSTBAAN 3
9112 SINAAI
0497/57 30 02
LEON VERSCHELDEN
DRIES 41
9112 SINAAI
0472/68 36 75

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

Toppers
WANNES BAES
OUDEHEIRWEG 1
9112 SINAAI
0475/98 26 84

Kerels
LEN MALENGIER
HULSTBAAN 157
9112 SINAAI
0484/58 73 16

WOUT BOGAERT
SINAAIDORP 1
9112 SINAAI
0477/03 95 04

Aspiranten
ALEXANDER COPPENS
VLEESHOUWERSSTRAAT 58
9112 SINAAI
0488/30 57 62

TIBO ISERBYT
NEERSTRAAT 31
9112 SINAAI
0491/89 06 06

VB (volwassen begeleider)
FILIP MOLDERS
FRANCISCUSLAAN 50
9112 SINAAI
0477/55 47 74
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Voorzitster oudercomité
KAREN DE MULDER
demulderkaren@yahoo.com

Woord van de koks
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Volwassen Begeleider
Terug naar de vrijheid!
Beste chirobonken
In september tijdens een zonnige zondag startte ons werkjaar. De organisatie
hiervan was nog spannend omwille van de toen nog geldende maatregelen. Op
het nippertje konden we toch fysiek met de nodige maatregelen onze startdag
organiseren.
Onze fantastische Autumnbreak fuif lag perfect tussen twee periodes van
maatregelen zodat ook deze op volle capaciteit kon doorgaan. Een week later
waren alle fuiven terug verboden, hier hadden we geluk. In december was onze
KBA terug een groot succes, al waren we niet 100% tevreden van de geleverde
bomen. Onze vaste leverancier kon niet meer leveren waardoor we
genoodzaakt waren om onze bomen ergens anders te kopen. Volgend jaar gaan
we dit probleem zeker aanpakken zodat we terug mooie bomen kunnen
afleveren.
In maart ging onze bonte avond terug door volgens de normale formule en
hebben we weer genoten van de hilarische toneeltjes van de afdelingen. Ook
de leiders zorgden weer voor fantastische filmpjes met enkele uitdagingen.
April was het moment van de kerels met het ketirestaurant samen met de
meisjeschiro en het was weer bakske vol.
Tussendoor konden de meeste afdelingen weer op weekend gaan op
verschillende locaties. De foto’s met de blije gezichten spreken boekdelen, dit
hebben onze kinderen nodig.
Sinds enkele weken komt ook de verhuur van de chirolokalen terug op gang
waardoor we bijna volledig op kruissnelheid zitten met de organisatie van Chiro
wij Sinaai.
Verder in deze editie vinden jullie alle info over het kamp in Steinbach, een
prachtige locatie en heel waarschijnlijk terug een normaal kamp zonder
maskers en afstand houden. We kijken er met zijn allen naar uit!
Zoals jullie zien staat er gedurende het hele jaar altijd veel te gebeuren en dit
vraagt ook een enorme organisatie. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor de inzet, leiders, leden en niet te vergeten het oudercomité. Samen sterk.
Veel fun gewenst op kamp!
De VB
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Kamp

Praktische informatie – Kamp Steinbach 2022
• Het vertrek
o Maandag 11 juli vanaf 16u verzamelen op de Dries.
o Een bus rijdt de leden naar Steinbach.
o Voor Kerels en de Aspiranten zal nog de juiste vertrekdatum en –
uur door de leiding gecommuniceerd worden. Deze afdelingen
vertrekken met de fiets op voorwacht.
▪ Het vervoer van hun bagage wordt tevens gecommuniceerd
door hun leiding.

• De bezoekdag
o Zondag 17 juli is iedereen welkom vanaf 12u00 in Steinbach. Het
volledige adres staat hieronder vermeld. Over het slotmoment en
dergelijke vindt u verder in dit boekje meer informatie.
o Opnieuw zal er een kampmaaltijd worden aangeboden. Onze
kookouders en oudercomité maken er een waar eetfestijn van. U
kan komen genieten van warme beenhesp met frietjes en een
dessertje. Dit alles aan een democratisch prijsje!
▪ Beenhesp met frietjes & seizoensgroenten – volwassene (V);
15euro
▪ Beenhesp met frietjes & seizoensgroenten – kinderen (K);
10euro
▪ Voor de leden op kamp hoeft u NIET bij te betalen! Deze
maaltijd en dessertje zitten mee in het kampgeld.
▪ Vergeet niet om uw eigen bord, bestek en
keukenhanddoek mee te brengen! Tijdens
kamp laten wij al dan niet weten of er
genoeg stoelen zijn, anders wordt dit
gecommuniceerd.
▪ Wie liever van de vegetarische keuken
proeft, eet aan hetzelfde tarief, een lekkere
vegetarische burger met frietjes en groeten.
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Kamp
Inschrijven bezoekdag
ALLE inschrijvingen gebeuren dit jaar volledig online, omdat dit praktischer is
om administratief bij te houden. Toch voorzien we op zondag 22 mei van 17u
tot 18u een infomoment waar u bij de kampleider terecht kan voor praktische
vragen, extra informatie of andere kamp-gerelateerde zaken.
▪ Het juiste bedrag storten op rekeningnummer;
BE90 0012 9667 9832
• Mededeling; naam + aantal volwassenen + aantal
kinderen
Voorbeeld; Jan Janssens 2V 1K
▪ Gelieve de betaling van de kampmaaltijd te scheiden van
het kampgeld. Dit om alles overzichtelijk te houden. Alvast
bedankt.
▪ Voor de leden die mee op kamp zijn moet NIET
ingeschreven worden
▪ De inschrijvingen voor de kampmaaltijd moeten ten laatste
binnen zijn op vrijdag 01 juli.
▪ We gaan ervan uit dat we dit jaar een covidloos kamp
tegemoet gaan. Moest er nog iets veranderen aan de
huidige maatregelen, wordt dit goed opgevolgd door de
leiding en zullen we tijdig de relevante informatie
communiceren
▪ Dit jaar wordt er een bus ingezet die heen en weer naar de
kampplaats rijdt. Ouders, familieleden of vrienden die op de
bezoekdag zelf niet willen rijden en zin hebben om de bus te
nemen kunnen zich hiervoor inschrijven voor 16euro/pp.
Te storten op: BE90 0012 9667 9832
• De inschrijving voor de bus kan samen met die van het eten van de
bezoekdag. Indien u de bus neemt gelieve buiten de vermeldingen die u
maakt voor de bezoekdag ook ‘bus’ en het aantal personen te
vermelden. Bijvoorbeeld (Bus 3p)
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Kamp
De terugreis
o Woensdag 21 juli tussen 15u00 en 16u00, opnieuw aan het
dorpsplein te Sinaai;
▪ Mocht dit door omstandigheden worden aangepast zal er
tijdig een bericht op social media verstuurd worden. Hou
dan eveneens de facebookpagina in het oog voor meer
informatie.

o De Giganten gaan op zondag 17 juli al naar huis. Zij worden op de
bezoekdag terug opgehaald door de ouders. Indien er ouders van
giganten zijn die mee met de bus willen om hun leden op te halen
tijdens bezoekdag moet dit bij de bus-inschrijvingen vermeld
worden. De plaats van de gigant moet niet betaald worden, maar
wel vermeld om iedereen zeker mee terug te krijgen.

• Adres
Het wordt aangeraden het adres te volgen zoals hieronder wordt vermeld.
o 26 rue du moulin Magotiaux
B-6670 Steinbach
o Let op; gelieve briefwisseling of pakketjes tijdig te versturen!
Komende van de E 40 Gent - Brussel of E 19 Antwerpen - Brussel:
Volg de E 40 tot Luik. Neem in Luik de E 25 (richting Bastogne). Neem de afrit
Houffalize (nr 51) en volg de N 30 richting Houffalize - Bastogne. Sla na
Houffalize links af, richting Tavigny. In Tavigny volg je de richting Cetturu. In
Cetturu volg je de richting Steinbach. Rij tot aan de kerk van Steinbach, sla links
af en daal verder de weg door het dorp af. Aan het derde kruispunt (wegwijzer
Ancien Moulin Magotiaux), sla je rechts af. Daal de weg traag af tot aan de
parking van Ancien Moulin Magotiaux.

• De kampleider
o Leider Luca (speelclub) neemt deze taak op zich.
o U kan Luca telefonisch bereiken op het nummer +32498573002

En Wij Dan mei 2019 | 8

Kamp
▪ Op de kampplaats zelf is er geen wifi of 4G waardoor we
helemaal van de wereld afgezonderd zijn. De kampleider zal
elke dag zeker 1X zijn gsm controleren als
communicatiemiddel in nood. Gelieve dit te respecteren.
o Via mail bereikbaar op 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; 180 euro
Tweede zoon; 170 euro
Derde zoon; 160 euro
Giganten; 105 euro

• Hoe inschrijven?
o Het inschrijvingsformulier staat online, hier vindt u alle informatie
op terug. Ook wordt er een informatieuurtje georganiseerd 22 mei
op een zondag na de chirowerking. Hier kan u terecht met vragen,
opmerkingen of mededelingen! De details worden nog
gecommuniceerd.
o De betaling via overschrijving:
▪ Het juiste bedrag storten op rekeningnummer;
BE90 0012 9667 9832
• Wij ontvangen geen cash geld om het kampgeld te
vereffenen!
▪ De mededeling bij de overschrijving – BELANGRIJK;
• Voornaam + naam + afdeling van het kind of kinderen.
Broers mogen op deze manier samen worden
ingeschreven.
o Voorbeeld; Charel Janssens Giganten + Gaston
Janssens Speelclub
▪ Gelieve de overschrijving te scheiden van de inschrijving
voor de kampmaaltijd. Alvast bedankt.
▪ De overschrijvingen van het kampgeld moeten ten laatste
binnen zijn op vrijdag 01 juli.
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Kamp
• 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 te 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. Voor kindjes die
niks meekrijgen is het ook niet fijn!

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

STEINBACH

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

-

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 kampleider, zodat
deze kunnen toekijken op een correcte inname!
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 (ER IS GEEN
WIFI BEREIK DUS ZEKER THUISLATEN)
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.

Groetjes
De Kampleider
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Giganten
Dag Gigantjes,
De tijd vliegt voorbij als je je amuseert. Nog 2 maanden en dan is het zover … dan vertrekken
we met jullie 5 dagen op kamp. Voor vele onder jullie wordt dit het eerste kamp waarna er
hopelijk nog velen zullen volgen. Om jullie al wat voor te bereiden op het kamp namen we
jullie mee op weekend. Hier konden jullie al eens proeven van het vrij en avontuurlijke
gevoel om eens zonder ouders het nest uit te vliegen. Na afloop van dit geslaagde weekend
keerden jullie terug naar huis als stoere en sterke soldaten.
Samen met jullie hebben we ons best gedaan om er iedere zondag iets leuks van te maken.
Zo zijn we onder andere gaan zwemmen in het zwembad van Beveren samen met de
speelclub waar jullie geen moment hebben stilgezeten. Jullie waren de glijbaan net uit en
stonden al weer boven. Gelukkig is er niemand verdronken en zijn we met evenveel naar
terug naar huis kunnen keren. Jullie hebben ons ook laten zien dat jullie in staat zijn om als
groep een kamp te bouwen in het bos. We hoeven ons dus geen zorgen te maken als we
verdwaald zouden geraken in een bos. De Gigantjes zorgen wel voor een dak boven ons
hoofd. Zo hebben we ook nog laddercompetitie gespeeld, race tegen de tijd, … en ga zo
maar door.
Afgelopen week hebben we ook wat nieuwe gezichten mogen verwelkomen die eens
kwamen piepen op onze vriendjesdag. Ook zij hebben eens kunnen proeven van wat de
chiro is en hebben hopelijk ook de chiro kriebels te pakken gekregen. Het was een geslaagde
dag die we afsloten met een lekker ijsje.
Zoals eerder vermeld vertrekken wij binnenkort op kamp en ook jullie leiding kan niet
wachten om er samen met jullie de beste 5 dagen van de vakantie van te maken. Deze dagen
zitten gevuld met tal van leuke activiteiten, een uitstap, het overheerlijke eten dat de koks
met liefde hebben bereid, … Al bij al zal het een leuke ervaring zijn om nooit te vergeten.
Voor de Gigantjes die nog aan het twijfelen zijn door heimwee. Dat is voor niets nodig! Wij
zullen ons best doen om jullie zoveel mogelijk thuis te laten voelen en wie weet had het
kamp voor sommige uiteindelijk nog een paar dagen langer mogen duren. We zullen jullie
ook de kans geven om eens een brief te sturen naar het thuisfront en zelf zal er ook dagelijks
een postbode rondgaan op kamp die de brieven van de ouders tot bij jullie zal brengen.
Geen enkele reden dus om niet mee te gaan op dit onvergetelijk avontuur.
Wij hebben er alvast zin in!
Groetjes van jullie leiding
Dewit, Danneel en Rik
XXX
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Giganten
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Giganten
Liefste speelclubbertjes
Ik weet niet of jullie het al gemerkt hebben maar de dagen beginnen al een beetje
langer te worden en de temperatuur stijgt al een paar graden. Bij het zien van deze
fenomenen kunnen jullie leiders nog maar aan één ding denken en dat is… het kamp.
Dit jaar belooft het weer een onvergetelijk kamp te worden met daarbovenop een
onvergetelijke locatie. We hebben al een paar ideetjes in ons hoofd om er voorte
zorgen dat jullie weer met de strafste en stoerste verhalen naar huis zullen komen.
Wat er van jullie nog allemaal verwacht wordt ivm inschrijven enzo wordt allemaal wel
duidelijk als jullie of jullie ouders vooraan in de EWD wat extra informatie lezen over
het kamp.
Maar genoeg vertelt over het kamp. Ik denk dat het eens tijd wordt dat we terugkijken
naar de zaken die jullie al allemaal uitgespookt hebben in 2022. Ons jaar is begonnen
met een echte knaller…. Het kerstfeestje waar iedereen voor iemand anders een
cadeautje moest meebrengen. Op dit feestje hebben jullie leiders ook gezien dat er
een paar van onze speelclubbers beschikken over een stevig paar dansbenen.
Waar we als leiding natuurlijk ook heel trots over zijn is over jullie acteerprestaties op
de bonte avond, waar jullie een magnifiek toneelstuk hebben opgevoerd over de rode
ridder. Als ze vragen aan ons wat het hoogtepunt is dat we tot nu toe al hebben gedaan
kunnen wij niets anders zeggen dan…het Speelclubweekend. Hier hebben wij gezien
dat jullie allemaal beschikken over echte cowboy en indianen-skills. Een spel wat we
nog hebben gespeeld op dit weekend was het bekende Squid-Game spel waar we
als leiders toch moeten besluiten dat we met een groep speelclubbers zitten die allés
geven voor de winst. We kunnen als leiders alleen maar zeggen dat jullie het weekend
met glans hebben doorstaan en dat jullie klaar zijn voor het echte echte werk; het
kamp!!!
Onze ‘gewone’ zondagen zaten natuurlijk ook weer propvol met tal van zotte
activiteiten. Zo hebben we uitgezocht wie de sterkste speelclubbers is, zijn we er
achter gekomen dat jullie echte bazen zijn die heel Sinaai kunnen doorkruisen in een
ladder en hebben wij gezien dat het voor jullie geen probleem is om jullie sociale kant
in jullie zelf naar boven te halen op onze vriendjesdag waar jullie een paar nieuwe
gezichten met open armen hebben ontvangen. Ook het piratenspel met de
meisjeschiro was een echt succes. Er zijn duidelijk een paar speelclubbers met echte
charmes voor die meisjes (daar kan leider Emiel in ieder geval nog wat van leren
)
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Speelclub
Zij die denken dat alle mooie zondagen al gepasseerd zijn hebben het
mis. Er staan nog tal van leuke dingen ons te wachten. Zo zal er
natuurlijk nog wel is een bekentocht plaatsvinden (zodat jullie eindelijk
eens stoppen met zagen
) en hebben we ook plannen om nog
eens een leger namiddag te organiseren. Wij hopen dat jullie er net
zoveel zin in hebben als ons, want wij hebben er alleszins nog steeds
evenveel zin in om jullie de rest van het jaar met open armen te
ontvangen!
Groetjes, jullie allerbraafste leiding
Luca
Emiel
Zjef
Leon
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Rakkers
DAG GRAVE RAKKERS
Kunnen jullie het zich al voorstellen, de zomer staat voor de deur !!
Eindelijk geen school en huiswerk meer maar wel toffe zondagen en een
spetterend kamp met de chiro. Het jaar is weer voorbij gevlogen dus vatten wij
jullie leiders even samen wat we de voorbije maanden hebben uitgespookt.
Jullie hebben ons bewezen dat jullie echte strategen zijn met bostratego en dat
jullie de Russen makkelijk te baas kunnen. Zeker Lucas, onze geboren sluiper,
voor jou wacht zeker een carrière bij het leger !
Geen regen of koude kon jullie weghouden van onze geliefde chiro ! Als er te
weinig water was, zorgden jullie er zelf wel voor om nat te worden door onze
avontuurlijke tochtjes in de beek en onze sportieve spelen op de bash.
Jullie kennen Sinaai ondertussen ook al zo
goed dat zelfs leider Rien de weg niet wist in
eigen dorp tijdens vossenjacht.
Ook ontdekten we dat jullie jullie schattige
kopjes konden inzetten om deur naan deur te
ruilen. Wat een festijn hebben jullie daar
verzameld!

Naast echte speelbazen zijn jullie ook echte Hollywood acteurs, van
multitasken gesproken!! Jullie hebben een schitterend toneel gebracht aan de
ouders en sympathisanten met Lex en Leon die straalde in de hoofdrol, de Brad
Pitt en Jean-Claude van Damme van Sinaai zijn ontdekt die avond.

Onze top activiteit van dit jaar was uiteraard ons dagje bij het Leger, dit zullen
wij en jullie zeker nooit vergeten ! Jullie waren echte tanken op het
hindernissenparcour van het leger en ware zeebonken op het water.
Die dag hebben jullie bewezen aan ons dat jullie de kleur groen waardig zijn.
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Rakkers
Genoeg gekeken naar het verleden, nu naar de toekomst. Er wachten ons nog
warme zomerdagen en een fantastisch kamp in Steinbach!
Van 11 tot 21 juli zullen we de streek van Steinbach onveilig maken maken
onze super ruige spelletjes, onze mannelijke kreten en allerlei andere
spannende activiteiten. Wij kijken er alvast superhard naar uit, hopelijk jullie
ook?! Laten we er samen een ONVERGETELIJK kamp van maken!!

Vele groetjes van jullie allerknapste,
allersterkste en allerbeste leiding

Dennis, Roel en Rien
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Toppers
Yo ruige toppers,
We beginnen jullie ondertussen gelukkig al wat te kennen, en we moeten
zeggen dat we verschoten zijn hoe simpel het is om jullie te begrijpen.
Tegenwoordig kunnen we al op voorhand voorspellen waar jullie op
zondag over gaan beginnen babbelen. Om een paar voorbeelden te
geven:
Meury: Seks, borsten, piemels en alles wat daar op lijkt.
Ryan: Pies, kak, diarree en alles wat daar op lijkt.
Lion: Rapteksten waar niemand iets van verstaat.
Jellybean AKA Gorgie: Vreemde tiktok dansjes en moves nabootsen.
Tars en Matthijs: Tractors, Pikdorsers, akkers, koebeeste, ...
Wies: Gevechten op school en alles wat daar op lijkt.

En zo kunnen we nog even doorgaan. Toch wil dat niet zeggen dat we niet
trots zijn op wat jullie dit jaar allemaal al hebben gedaan. Op ons weekend
in De Klinge hebben jullie laten zien dat jullie echt wel beesten zijn! Van
fire ball hebben jullie ook helemaal geen schrik zagen we dat weekend. In
het gelaag toonde DD ons hoe je als een echte baas naar beneden glijdt!
En vorige week hebben jullie Sinaai laten zien dat de brug bij de pomp
volledig van de toppers is!!

Gelukkig is dat nog niet alles. Van 11 tot 21 juli nemen we jullie mee op
kamp naar Steinbach!! Het belooft een ongelooflijk kamp te worden. Jullie
hebben alleszins al gezorgd voor een goed gevulde topperskas zodat er
niets zal ontbreken. Wij kijken er al ongelooflijk hard naar uit. Om al wat
in de zomerse sfeer te komen een paar foto’s van een paar weken
geleden:
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Groeten van de gevaarlijkste
leiders van Snao en omstreken,
Baas, Backer en Broek.
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Kerels
Beste Kerels,
Na ons succesvol Keti-restaurant en pennenverkoop is het nu uitkijken naar een mega ruig
kamp, maar eerst eens over afgelopen jaar:
In het begin dachten we: “met wa voor een tappe zitte wij opgescheept”. En na de eerste
zondag waren we direct overtuigd, jullie zijn ook tappen. Met Albino, Tibo en een nieuwe
langharige keirel in de groep wisten we dat we dit jaar niet te veel meisjes gingen
aantrekken. Leider Bruno heeft zijn versiertalent toch op 1 iemand kunnen overzetten;
proficiat speelbaas Tommy! Gelukkig hebben we jou in de groep, die evenveel meisjes kan
fixen als dat hij pennen kan verkopen. Op de bonte avond konden jullie zich bewijzen door
jullie acteertalenten te laten zien, maar acteren noch talent was er te bespeuren. Enkel Lars
zat echt in zijn rol, maar die was dan weer niet te bespeuren op Keti.
Maar na de KBA, bonte avond en zeker na Keti merkten we dat jullie echte weirkers kunnen
zijn, als jullie dat willen. Hoewel er enkelen bij zijn die gewoon niet willen werken (zoals een
bepaalde zoon van een apotheker), hebben jullie toch bewezen dat jullie super goed kunnen
werken en jullie motivatie en doorzettingsvermogen heeft ons hoop gegeven naar de
toekomst toe.
We weten nu dat jullie goeie mannen zijn die we heel graag willen meenemen naar
Steinbach. Dat is met het fietske te doen dus zorg maar dat jullie voor kamp eens de (grote)
Pijk passeren zodat we niet 3 keer in 1 straat moeten stoppen voor een band te vervangen.
Warm jullie benen maar al op om 210 km te fietsen op voorwacht en om goe wa te stappen
op de 2-daagse die zal doorgaan zoals voor Corona. Daarnaast hebben we voor jullie nog tal
van activiteiten in petto die mogelijk zijn gemaakt door Keti, Tommy zijn verkoopskills, de 3u
dat we in de maïs hebben gezeten tijdens de Halloweentocht, maar vooral door jullie inzet,
waarvoor dank.
Voordat we op kamp kunnen vertrekken om ons welverdiende geld te spenderen staan er
uiteraard eerst nog een paar maanden gewone Chiro op jullie te wachten. Binnenkort zijn
het weer examens waardoor er avondchiro zal zijn waar jullie jullie hoofd kunnen verzetten
van de examens en stress.
We hebben er al een fantastisch jaar opzitten, maar wees niet bang, er komen nog veel toffe
en bijzondere momenten aan. Dan denken wij vooral aan kamp, voorwacht, de finale van
het grote schoenenspel, Kian die eens op zijn nagel slaat en de vleesjes rond het kampvuur,
dat wordt smikkelen!
Wij hebben alvast veel goesting om nog efkes de leiders te zijn van zo’n bende ongeregeld
als gunder en we hopen dat we nog veel ruige avonturen gaan mogen meemaken.
Alvast veel succes met jullie examens en tot de volgende!
Jullie tofste leiders, Bruun en Len xxx
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Aspiranten
Dag allerliefste Aspitjes,

De 2e helft van het chirojaar is ondertussen ook weeral goed gevorderd.
Maar je weet wat ze zeggen: De tijd vliegt als ge u amuseert! En dat
hebben we volgens ons ook wel gedaan. Zo gingen we in maart op
weekend in Hoboken. Daar leerden we tijdens het quizzen dat er bij
(sommigen van) jullie toch wat verstand zit! We waren aangenaam
verrast. Tijdens het stadsspel in Antwerpen, waar jullie de mooiste
plekken van ’t stad te zien kregen (en dan hebben we het over het MAS
en het Rubenshuis, niet het schipperskwartier vetzakskes) zijn jullie voor
alle opdrachten met glans geslaagd. Ook zijn we erachter gekomen dat
Jasper en Sharky heel goed weten hoe ze met een pingpongbal overweg
moeten (tot beklag van enkele van de koks…).
De weken erna was het tijd om jullie acteertalent boven te halen,
waarmee we in samenwerking met VP zijn filmskills en de geniale regie
van Tibo Scorsese en Krabbie Spielberg toch wel het beste toneeltje van
de Bonten Avond neergezet hebben. Nu eerlijk gezegd, na het zien van
het toneel van de kerels was het niet echt moeilijk om dat te overtreffen.
Op diezelfde Bonten Avond is ook gebleken dat jullie toch serieus kunnen
werken als het moet, en dat zagen de leiders graag. Tijdens de 3 keer dat
we gaan tappen zijn op feesten (en waar we goed gecasht hebben!) was
dat meestal ook wel het geval. Juist Smol moet sneller leren glazen
afdrogen.
Het mindere nieuws van de laatste maanden is ongetwijfeld het
gewestweekend dat afgelast werd. Dit was jullie kans geweest om wat te
‘bonden’ met de jongens, en vooral de meisjes van het gewest. Een paar
van jullie zij er dan misschien al op eigen houtje in geslaagd om aan een
vriendin te geraken, maar voor sommigen had dit toch wel een welkom
duwtje in de rug geweest. Wie weet is het wel tijd voor een namiddag
samenspel met de knappe dames van chiro Alleman?
Het beste moet natuurlijk nog komen: ASPIKAMP. De leiding is volop
bezig met de voorwacht en de kampplanning in mekaar te boksen, maar
enkele dingen kunnen we al lossen. Tis veel te ver fietsen, dus maak dat
jullie benen opgewarmd zijn tegen dan. Het is dus misschien een idee om
ook eens legday in de Kracht te doen, Bjarne. Om zeker te zijn dat
iedereen een degelijk stalen ros heeft, zullen we ook in de week vooraf
eens een fietsencontrole uitvoeren op de chiro. Vertrek op voorwacht zal
normaal de 9e juli zijn, maar meer info volgt nog.
Wat staat er dan nog op de planning voor het kamp? Eerst en vooral onze
koekenverkoop op 8 mei (zodat we met een goedgevulde aspikas op kamp
kunnen). Daar verwachten we dus dat iedereen aanwezig is! En op 22 mei
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is het hockeytoernooi van het Troelant, waar de aspis ook met een
ploegske kunnen meedoen (altijd heel plezant). Voor de rest, wie weet,
misschien nog eens naar het paradijs?
Alleszins, wij kunnen al niet meer wachten om op kamp te gaan!
Vele kusjes,
Jullie 2 beesten van leiders

Nog enkele levenswijsheden om mee te nemen uit de afgelopen maanden:
Als ge curryworsten koopt en ge hebt 2 dozen nodig, checkt dan eens of
de achterste doos niet toevallig vurte kippenballen zijn.
“Hoge bomen vangen veel lucht”
Een wijs man zei ooit: “ik moet en zal mijn leven weer op de rails krijgen”
Diezelfde wijze man zei ook ooit: “komt voor de bakker.”
Een gasje zei ooit: “ZWEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR”
Datzelfde gasje zei ook ooit: “slaapwel babygirlll”
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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 leuke puzzel
en op de volgende bladzijde een mooie kleurprent. Veel plezier!
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