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Herfsteditie Jeffer 
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Beste Sint-Jeffers, 
 

Het nieuwe chirojaar is nog maar net begonnen en we zijn er van overtuigd dat alle leden 

alweer zoveel toffe zondagen hebben beleefd die voor veel mooie herinneringen zullen 

zorgen. Net zoals het bivak dat weer een toppertje van formaat was (maar dat lees je verder 

in deze Jeffer). 

Elke zondag leren onze leden hun nieuwe leiding wat beter kennen dus blader zeker eens 

door naar het afdelingstekstje van jullie leiding en lees wat ze jullie te vertellen hebben. 

Natuurlijk staan er nog zo veel meer interessante dingen in deze Jeffer dus geniet van alle 

tekstjes, spelletjes en de mega handige kalender die je kan vinden in het midden van de 

Jeffer.  

Het is tijd om jullie met rust te laten zodat jullie met veel enthousiasme de andere pagina’s 

kunnen beginnnen lezen. 

Groetjes van jullie mega bangelijke leiding  
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Woordje van de veebee 
 

Beste chirovrienden, 

Na al onze geslaagde festiviteiten ter gelegenheid van ons 80-jarig bestaan en het spetterend bivak in 

Kasterlee kunnen we er bij Sint-Jef weer invliegen voor een megafantastisch Chirojaar! 

De leidingsploeg is uitgebreid met 3 topgasten (Arne, Jojo en Warre) waarvan ik zeker weet dat die 

het beste van zichzelf zullen geven om alle leden elke zondag een spannend leuke zondag te 

bezorgen. Gasten doet da goe hé! 

Bij het nieuwe jaar is het ook wel gepast om een groot en welverdiend woordje van dank te richten 

aan de 7 gasten die ondertussen oud-leiding zijn geworden: Bert, Jerre, Johan, Joris, J-P, Pieter en 

Sam, nen DIKKE MERCI voor al die supertoffe jaren die je gegeven hebt voor Chiro Sint-Jef. 

Hieronder kan je een omschrijving vinden waar Chiro Sint-Jef voor staat:  

Chiro is de max! 

Hechte vriendenploeg 

Iedereen is bij ons van tel! 

Ravotten zondag na zondag 

Ontzettend veel plezier maken 

Steeds paraat voor een grap 

In 6 afdelingen spelen we  

Niemand sluiten we uit 

Toffe leidingsploeg 

Jij en ik op tocht 

Extreem leuk 

Formidabel 

Als veebee doe ik in de eerste plaats mijn best om de leiding doorheen het jaar te ondersteunen. 

Maar als ouder of lid mag je mij uiteraard ook gerust aanspreken bij eventuele vragen of problemen. 

1 ding is al zeker: we gaan er weer een mega-fantastisch Chirojaar van maken!!! 

Vele chirogroeten, 

Bart                        

Veebee chiro Sint-Jef                          

GSM: 0477 57 41 08                                       

Email: bartdehouwer1@gmail.com 
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Terugblik bivak 
 

Het bivak van 2018. We herinneren het ons nog alsof het gisteren was. Zo fris zitten die drie weken 

nog in ons geheugen. En wat een editie was het toch weer. Alles was weer maar eens aanwezig om 

het bivak nog bangelijker te maken dan het eigenlijk al was.  

Geweldige spelletjes de enthousiaste leiding, de meestal nog enthousiastere leden, de heerlijke 

maaltijden van onze eigenste kookies, het prachtige terrein in de Kastelse bossen dat weer  volle 

weken overgoten werd met zonneschijn, de gezellige sfeer op de bezoekdagen, een alles in goede 

banen leidende Veebee en boven op dat alles nog eens een geweldige sfeer ook. We zouden hier nog 

talrijke pagina’s kunnen  vullen, maar dat laten we voor een volgende keer. Nu zou je denken, het 

kan toch niet meer beter worden dan dit, maar niet was minder waar. 

We kregen namelijk ook nog eens bezoek van kapitein Jack Sparrow en zijn vrienden. Op het eerste 

gezicht leken dit wat rare snuiters, maar uiteindelijk werden we snel vrienden en mochten we hem 

helpen op zijn bangelijke avonturen. Zo konden we na drie weken zwoegen uiteindelijk Levud, de 

aartsvijand van onze vriend Jack verslagen en verjagen van onze terreinen.  

Van een geslaagd kamp gesproken. Hopelijk wordt het de volgende minstens even plezant en mogen 

we jullie terug van harte ontvangen in Kasterlee 
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Bedanking oudleiding 
 

Een nieuw chirojaar betekent ook een nieuwe leidingsploeg en dit jaar mag je dat bijna 

letterlijk nemen. Er zijn dit jaar immers 7 ervaren leiders die een punt hebben gezet achter 

hun leidingscarriere bij Chiro Sint-Jef: Bert, Joris, Jean-Paul, Sam, Johan, Jeroen en Pieter. 

Deze gasten willen we eerst en vooral enorm bedanken voor hun jaren als leiding. Voor de 

huidige leidingsploeg waren ze vorig jaar een bron van informatie en we hebben dan ook 

veel geleerd door hun ervaring in het leiding zijn op zondag en alles wat daarbuiten komt 

kijken bij leider zijn. Volledig afscheid nemen doen we natuurlijk niet want naast geweldige 

medeleiders waren het ook stuk voor stuk fantastische vrienden. Het spreekt dus voor zich 

dat we ze zeker nog een keer mogen verwelkomen op een chirozondag als ze ons uit de 

nood komen helpen als vervangleider. Want helemaal stoppen met Chiro kan je nooit en al 

zeker niet als je in Chiro Sint-Jef hebt gezeten.  

Het is nu al wel duidelijk dat er een hoop ervaring de leidingsploeg verlaten heeft maar dat 

beschouwen we niet als iets negatiefs. Met de drie nieuwe leiders: Arne, Jonas (of Jojo) en 

Warre die de leidingsploeg komen versterken gaan we proberen om minstens zo goed te 

doen als de vorige jaren. Dat dit niet makkelijk wordt hoeven we waarschijnlijk niet meer te 

benadrukken. Maar we hebben toch al de indruk dat dit zeker en vast aan het lukken is 😉.  
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Koekoek, 

Liefste jefkes, hier een woordje van jullie aller tofste & coolste leiding. Er zijn spijtig genoeg 

al een aantal weken van het nieuwe chirojaar gepasseerd. Hierin in hebben we al vele 

spelletjes gespeeld, zijn we al een lekker ijsje gaan eten en hebben enkele leden al flink wat 

kussens tegen hun bol gekregen tijdens een van de vele kussengevechten.  

Het is natuurlijk spijtig dat deze weken al voorbij zijn, maar treur niet te veel want er komen 

nog talrijke weken vol Chiro plezier aan voor jullie. Wij hebben al verschillende ideetjes in 

ons hoofd om deze minstens even plezierig te maken als alle vorige.  

En natuurlijk eindigt ons chirojaar met een megabangelijke kamp, waar er nog veel meer 

plezier op de planning staat. Wij hopen jullie op de zondagen en op kamp in grote getalen te 

mogen ontvangen om er een bangelijk jaar van  te maken. 

 

Groetjes,  

Arne en Warre 
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Liefste speelclubbertjes 

Een maand na het kamp zijn we er weer in gevlogen. We hebben ons al enkele zondagen 

enorm geamuseerd met, al zeggen we het zelf, super toffe activiteiten. Natuurlijk gaan we 

alleen verder in stijgende lijn dus zet jullie maar schrap voor de komende weken en 

maanden voor nog meer bangelijk Chiroplezier.  

We leren jullie elke zondag beter kennen en we hebben al door dat jullie één voor één mega 

coole en stoere jongens zijn. En dat kan in ons lokaal met zo veel kussens alleen maar leiden 

tot een... inderdaad kussengevecht. Ook houden jullie wel eens van reisje rond de wereld op 

al die zetels om daarna toch maar weer kei actief mee te doen met potteke stamp.  

Jullie hebben het wel al door, een chirozondag met deze speelclubbers is steeds opnieuw 

een topnamiddag. En wie kan daar nu geen zin in hebben? Breng dus zeker eens vriendje 

mee die zich ook te pletter wil amuseren want: Hoe meer zielen hoe meer vreugde!!! 

Groetjes, 

Lode en Niels 
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Kalender

 

Zondag 28 oktober:

Herfsteditie Jeffer

Zondag 4 november: 

Gewone Chirozondag 

Zaterdag 10 november:

Bodega

(Op de meisjeschiro)

Zondag 11 november:

Geen chiro!

Zondag 18 november:

Gewone Chirozondag

Zondag 25 november:

Kriko

Zondag 2 december:

Gewone Chirozondag 

Maandag 29 oktober:

Chiro Sint-Jef op de 
jaarmarkt

Zondag 9 december:

Sinterklaas komt langs op 
de Chiro 
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Zondag 23 december:

Geen Chiro!

Zondag 30 december:

Geen Chiro!
Zondag 6 januari:

Gewone Chirozondag

Zondag 13 januari:

Gewone Chirozondag

Zondag 20 januari tot 
zondag 3 maart:

Gewone 
Chirozondagen

Zaterdag 9 maart:

Kiekekermis

Zondag 10 maart:

Kiekerkermis en dus 
geen Chiro

Zondag 16 december:

Gewone Chirozondag
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Ewa Rakkertjes, 

Zo, het chirojaar is al eventjes bezig en we hebben al een paar doldwaze activiteiten achter 

de rug. Da beloofd voor de toekomst. Trouwens, over de toekomst gesproken, er staan nog 

ontzettend veel op de planning. Wat dacht je van eens goed te gaan ravotten in het bos, 

elkaar vuil maken, voedselgevecht, een keer gaan zwemmen en zoveel meer… Er zijn zelfs 

geruchten dat er een mega graaf Rakkerweekendje aankomt. Hiervoor moeten jullie je wel 

bewijzen op de Chirozondagen zodat jullie kunnen tonen dat jullie echte Chiro mannen zijn. 

Maar de leiding heeft hier het volste vertrouwen in. Ook moeten we eens gemengd doen 

met een meisjes Chiro om eens te toetsen of jullie al die stoere praat wel kunnen 

waarmaken. Kortom, onze agenda zit gigantisch vol en hopelijk zijn jullie allemaal elke 

zondag van de partij. 

Wij hebben er alle twee ongelofelijk veel zin, jullie ook? 

Seppe en Jonas 😀 
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Hey toppertjes  

 

De toppers zijn op een leeftijd gekomen dat ze al wat meer willen chillen en wat meer 

interesse krijgen in hun leeftijdsgenoten van de meisjes Chiro 😉  

We hebben dan ook het jaar goed ingezet met leuke spelletjes en al eens een kennis making 

met de meisjes van de meisjes Chiro, hierbij zagen wij bij sommige al wat oogjes fonkelen 

dus zullen we dit zeker nog eens doen 🙂 maar natuurlijk blijven we ook jongens die van 

stevige spelletjes houden waar we wat vuiler bij mogen worden. Die we dus zeker ook nog 

zullen spelen! We gaan er dus nog een bangelijk jaar van maken eh jongens!  

 

Kusjes van jullie lievelingsliedjes  

Jojo & wout 
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Dag liefste kereltjes 

 

Na de eerste kennismakingen, zien ik en marco het met jullie zitten om er een prachtjaar van 

te maken. Vol met speelse spelletjes, vuile opdrachten, chille activiteiten, grave zondagen en 

crazy opdrachten.  

 

We hebben nog niet veel gedaan maar wat we al gedaan hebben hebben jullie met glans al 

doorstaan. Zo denk ik spontaan aan jullie prachtige inkleedmomenten en jullie kereldoop. 

Ook van het vrouwelijk geslacht hebben jullie geen schrik en overtreffen de grieten met 

gemak. 

 

Tot zondag  

 

Jullie leiders,  

Marco en Khana 
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De Aspiranten gaan een jaar tegoed met beproevingen waarbij de mentaal, fysiek en 

psychisch op de proef worden gesteld. Buiten de activiteiten op zondag, gaan ze ervaring 

opnemen in het organiseren van evenementen en budget beheer. Glow In The Darkwas 

vorige jaar een fantastische editie dus de Aspiranten staan onder druk om dit te evenaren of 

te overtreffen.  

Maar ze staan er niet alleen voor en worden begeleid door twee fantastische leiders, 

Namelijk Stijn en Nicolas.  

Het Chiro jaar beloofd veel goeds.   
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Nog enkele spelletjes 
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Zondagslied 
 

Dit is het zondagslied. Het is de bedoeling dat je op zondag in de formatie mee de vlag 

omhoog kan zingen en zo de dag weer goed kan laten starten. Zeker voor de nieuwe leden is 

het handig dat je het lied een keer leest zodat je volgende zondag luider kan meezingen dan 

ooit. Want wat is Chiro zonder een eerbetoon aan onze prachtige vlag.

 

Klaar! Hoofdeksels af! Wij hijsen bij, samen… 

 

 

Wij hijsen bij 

Het gloren van de zondag 

Ons vlagge als een biedend lied 

Want heilig is’t geschenk van elke zondag 

Dat god ons weer ‘t aanvaarden biedt 

Draag door weer en wind ons vlagge 

Teken van de heldentijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd (x2) 
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