
 

Lente editie Jeffer 



1 
De Jeffer Paaseditie 
 

Beste Sint-Jeffers, 
 

We hebben alweer heel wat chirozondagen achter de rug sinds de vorige editie van onze Jeffer. En 

wees maar zeker dat iedereen zich goed geamuseerd heeft de afgelopen zondagen. Maar daar stopt 

het niet want er komen nog een heleboel zondagennamiddagen aan waar elk lid zich weer kan 

uitleven. Ben je benieuwd wat er nog allemaal te wachten staat deze zondagen, neem dan zeker een 

kijkje op de kalender in het midden van deze Jeffer. Wij hebben alvast nog ontzettend veel zin in de 

rest van het jaar, zeker nu het zonnetje wat meer begint te schijnen. Want wat is er nu aangenamer 

dan een namiddag vol vrienden, enthousiaste leiding, de zotste spelletjes en het zonnetje. Het 

zonnetje doet ons ook terugdenken aan het kamp van vorige zomer waar we 3 weken lang konden 

genieten van de felste zonnestralen. En over het kamp gesproken, wist je dat wij ondertussen al weer 

volop bezig zijn met de kampvoorbereidingen zodat jullie nog eens 3 weken genieten kunnen 

genieten van een ongelooflijk bivak in Kasterlee. 

 

Tot snel, de leiding van Chiro Sint-Jef 
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Veebee woordje 
 

Beste Chirovrienden, 

Het Chirojaar is alweer over de helft en het aftellen naar het jaarlijkse bivak in Kasterlee kan stilaan 

beginnen. De  afgelopen maanden heeft de leidingploeg zich weer vollen bak gesmeten om elke 

zondag een spetterend programma te voorzien voor hun leden. Elke zondag zorgen voor een leuke 

spelnamiddag voor alle leden is immers een belangrijke taak voor de leiding. 

Maar hierbij stopt het echter niet voor de leiding, er zijn nog zoveel andere taken die de leiding nog 

op zich moeten nemen buiten de zondagnamiddag. Een aantal voorbeelden van deze extra taken 

zijn:  

- aanwezig zijn op de wekelijkse leidingskring (LK) op vrijdagavond; 

- vertegenwoordigen van de Chiro in de jeugdraad, VZW Vakantiehuis Sint-Lutgardis en VZW 

Chirojeugd Willebroek; 

- organiseren van activiteiten zoals Kiekekermis, megakwis, kristus koning, vrijwilligersbrunch,…; 

- ervoor zorgen dat de chiro elke week proper is en kleine herstellingen worden uitgevoerd; 

- dit boekje maken, de website up-to-date houden, mails versturen, de rekeningen betalen 

(elektriciteit, gas, water,…) en nog zoveel meer taken. 

En dit doet de leiding naast hun al hun andere bezigheden van studies, sportclub, hobby’s, … Hierom 

wil ik ze hier allemaal nog eens met veel respect voor al het werk dat zij  verrichten bedanken met 

een grote DANKUWEL voor al de tijd dat zij spenderen om Chiro Sint-Jef springlevend te houden! Het 

is echt wel een TOP-leidingsploeg! 

Uiteraard is het hierbij ook gepast om alle andere vrijwilligers te bedanken waar Chiro Sint-Jef op kan 

rekenen (oud-leiding die vervanging komen geven op zondag, kookouders op bivak, medewerkers 

kwis en kiekekermis, de handige harry’s die klussen komen uitvoeren in de Chiro en nog zoveel meer 

personen)!  

 

Nog veel plezier op de komende Chirozondagen!!! 

Met vele Chirogroeten, 

Bartje 
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Dag lieve Jefkes,  
 

We zitten al over de helft van het Chiro jaar, maar wees niet getreurd want er staan nog super veel 
spelletjes op de planning. 
We zijn heel blij dat jullie elke zondag met een brede glimlach op jullie gezicht op de Chiro staan en 
super actief zijn.  
We hebben nog geen oplossing gevonden om jullie op sommige momenten stil te krijgen, maar daar 
vinden we wel een oplossing voor (misschien met een beetje plakband of zo).  
Wij, de leiders, zijn in ieder geval heel blij met jullie en gaan er nog een super tof, cool en fantastisch 
jaar van maken!!!! 
 
 
Jullie leiders, Warre & Arne :))) 
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Beste speelclubbers 

We hebben al een fantastisch jaar beleefd. Dit kan natuurlijk ook niet anders met zo’n toffe gasten 

als jullie. Jullie hebben zelf al een eigen spel bedacht dat jullie elke zondag opnieuw willen spelen, 

jullie weten natuurlijk al welk spel: Pacman op de trappen van de kerk. Ook de andere zondagen 

waren super leuk, bootjes maken en laten varen op de beek, een grote stratego, een hele dag in het 

thema leger, op bezoek bij de speelclub meisjes en het spel dat jullie toch wel het liefste spelen: 

Potteke kramp zoals Sinterklaas het zou zeggen 😉. 

We kijken dan ook al ontzettend hard uit om aan jullie leiding te geven op kamp. Wij hebben 

natuurlijk al een hele hoop zotte ideetjes om te doen op kamp dus zorg zeker dat je mee kan, liefst 

de volle 3 weken natuurlijk 😉. Maar voor het echt zo ver is gaan we eerst afsluiten met nog enkele 

bangelijke chirozondagen. Hopelijk wordt het nog goed weer dan kunnen we ons eens uitleven met 

heel wat waterspelletjes of een groot waterballonnengevecht. 

 

Groetjes van Niels en Lode 
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Liefste Rakkertjes 

 

De voorbije weken zijn weer voorbij gevlogen. De leiders hebben zich al zeer goed geamuseerd. Jullie 

toch ook? Na al die zondagen die zijn gepasseerd hebben de leiders iets heel belangrijk vastgesteld. 

Namelijk dat de rakkers de tofste groep is van heel de chiro!!! Dit werd ons op het rakkersweekend 

toch weer duidelijk. Hieronder Vindt je waarom wij vinden dat de rakkers de beste, coolste en 

leukste groep is.  

Rakkers zijn de meest enthousiaste spelers bij elk spel. 

Avontuur staat op hun lijf geschreven. Geen zondag is compleet zonder een goed avontuur te 

hebben beleeft. 

Kapoentjes, want dat zijn jullie allemaal! 😉 

Kameraden, want bij de rakkers zijn we enkel goede vrienden!  

Elke zondag is weer een feest met jullie.  

Roepen. Met jullie luide stem houden jullie de sfeer er in en laten jullie iedereen weten dat we van 

de chiro zijn.  

Spelletjes spelen doen jullie als de beste. Elk spel is een kans om er voluit voor te gaan.  

 

Bij deze zien wij er dan ook heel erg naar uit om met jullie op kamp te gaan! We kunnen al niet meer 

wachten. 

 

Chirogroetjes 

De Rakkerleiding 
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Bivak Kasterlee 2019 

 
Hieronder vinden jullie onze enige echte kampbrief. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt om 

je in te schrijven voor ons geweldig bivak. De volledige brief kunnen jullie ook steeds digitaal vinden 

op onze website: chirosintjef.com of via het papier dat jullie zoon mee krijgt op de chiro. 

 

Beste Chirovrienden,  

De lente is nog maar goed en wel begonnen en wij zitten met onze gedachten al bij de zomer... En 

wat komt er samen met de zomer? Ons BIVAK natuurlijk!  

WOEHOEW!!! Spelletjes spelen, kampen bouwen, erop uittrekken, de bossen van Kasterlee, het 

overheerlijke eten van de kookouders, … Ook al zoveel zin om te vertrekken? Wij zeker en vast!!! Is 

het nu je eerste keer dat je op kamp zal gaan of ben je ondertussen al een doorwinterde Sint-Jeffer, 

het kamp is HET HOOGTEPUNT van het Chirojaar en dit mag je niet missen!   

Om mee te kunnen gaan op deze onvergetelijke belevenis moeten jullie jullie natuurlijk eerst 

inschrijven voor het bivak.  Wanneer kunnen jullie dat doen? Vanaf…nu! Hoe doen jullie dit? Door 

onderstaand strookje + medische fiche in te vullen en aan de leiding te bezorgen en door het juiste 

bedrag te storten. Wat gebeurt er daarna dan? Pas als je dit onderstaand strookje samen met je 

medische fiche ingevuld hebt afgegeven aan de leiding en de storting van het juiste bedrag hebt 

verricht, ben je definitief ingeschreven. Een aantal weken voor het bivak krijgen jullie dan het 

kampboekje in de bus. In dat boekje zal alle nodige informatie staan. Ook op onze website zal het 

kampboekje dan terug te vinden zijn.     

Periode  Data  Prijs  

3 weken  21 juli – 10 augustus  € 321  

Week 1 + Week 2  21 juli – 4 augustus  € 237  

Week 2 + Week 3  28 juli – 10 augustus  € 222  

Week 1  21 juli – 28 juli  € 126  

Week 2  28 juli – 4 augustus  € 126  

Week 3  4 augustus – 10 augustus  € 109  
 (In deze prijzen zit ook een bijdrage voor aankoop spelmateriaal: 1 week € 10 / 2 weken € 18 / 3 weken € 24)    

Te storten op rekeningnummer:  BE42 7795 9548 5054    (zeker voor 14 juli)                                                                          

Vergeet zeker niet te vermelden: “BIVAK SINT-JEF, NAAM, AFDELING, WELKE WEKEN JE  MEEGAAT 

OP BIVAK”     

Op zondag 19 mei zal er een infosessie zijn om 13u.30 op de Chiro over het kamp. Er zal uitleg 

worden gegeven over de praktische zaken, maar ook over wat een kamp bij Chiro Sint-Jef allemaal 

inhoudt. Daarnaast zal er dan al een moment zijn om vragen te stellen. Indien je hier niet aanwezig 

kan zijn, mag je gerust nog extra vragen stellen aan de poort, de leiding zal ze daar ook met plezier 

beantwoorden. 
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Kalender 
 

12 mei: 

Gewone 

chirozondag 
 

26 mei: 

Gewone 

chirozondag 
 

19 mei: 

Gewone 

chirozondag 
 

5 mei: 

Gewone 

chirozondag 
 

19 mei: 

13u 

Infosessie kamp 
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Kalender 

 

 

 

2 juni: 

Gewone 

chirozondag 
 

9 juni: 

Gewone 

chirozondag 
 

23 juni: 

Laatste 

chirozondag 
 

16 juni: 

Gewone 

chirozondag 
 

21 juli – 28 juli: 

Week 1 Bivak 
 

4 augustus – 10 

augustus: 

Week 3 Bivak 
 

28 juli – 4 

augustus:  

Week 2 Bivak 
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Beste toppers,  

 

De lente is eindelijk begonnen gedaan met die korte dagen en onze bevroren tenen op zondag. Nu 

kunnen we eindelijk terug van het zonnetje genieten op zondag en onze jassen en dikke truien thuis 

laten. In plaats van in ons keukentje te staan koken op de Chiro kunnen we nu eens barbecueën en 

genieten van een goed stuk vlees! Het seizoen van de zwempartijen zit er ook aan te komen dus leg 

jullie zwembroek maar al klaar 😉 we gaan ook ons best doen om voor jullie nog een weekendje op 

de Chiro te organiseren maar daar horen jullie later nog van. We gaan er natuurlijk nog een bangelijk 

Chiro jaar van maken en ons nog goed amuseren! Tot zondag!!  

 

Veel kusjes van jullie leiders xxx 
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Ewa kereltjes 

De Mexico zondagen waren veel te goed en plezant. Wat we 

allemaal hebben meegemaakt is nog maar het begin voor een 

tof kamp. En er valt nog veel meer te beleven door zot te 

denken. Maar die tijd komt nog dat wordt geen probleem, alles 

op zen tijd: “TRANQUILLE” snapte 😉. Iedereen van jullie heeft 

een gave gebaseerd op jullie bijnamen zoals spaghetti haar, 

Jommeke, palettekop, locomotief, justin bieber, kifesh boy, 

zahma luchtmachtbasis, boswachter, gucci, cubanisto, honing en baguette. 

Maar jullie moeten weten dat we van jullie houden he, en zonder te lachen 

tis zo he boys. Ah ja en dat moeten jullie zeker in jullie kop houden mannen voor de volgende keer 

dat we jullie zien. Dan moeten jullie alles doen dat we jullie vragen. Oke boys, ja natuurlijk luisteren 

jullie naar ons. 

Groetjes  

Canary boy and mister loco  
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Hey aspis  

Het is hier met jullie leiding. Wij zijn al aan het nadenken over een top 3daagse en een top kamp. 

Ook zijn jullie super goed bezig met de fuif en luisteren jullie fantastische goed naar ons. Wij kunnen 

ons geen beter aspiranten ploeg voorstellen. Wij hopen dat dit zo blijft gaan en dan komt dit zeker in 

orde. Nicolas en ik hebben ook nog een verrasing in petto want jullie verdienen dat zeker en vast 

omdat jullie zo goed werken. 

Wij hopen ook dat wij nog altijd super goed op jullie kunnen rekenenen en dat jullie het kamp even 

hard zien zitten als ons. Voor de rest gaan wij jullie nog opleiden tot super goede leiding. Het 

jammere is wel dat het nooit even goed als ons kan zijn 😘 maar we doe ons best. En voor de rest 

zijn jullie 1 voor 1 geweldige aspiranten  

We still love you 😘😀 

 

Grtjs van  

Potgrond en nico 
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Spelletjes 
 

Hieronder nog een paar leuke spelletjes om jullie bezig te houden tussen twee 

chirozondagen. De spelletjes zijn natuurlijk, hoe kan het ook anders, in het thema van de 

lente.   
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Zondagslied 
 

Om dat het jaar nu toch al even bezig is, de laksheid er een beetje begint in te komen en er 

veel nieuwe leden zijn vind je hier nog eens het zondagslied. Het is de bedoeling dat jullie dit 

uit volle borst kunnen meezingen. Het is dan ook het begin van elke zondag. Zo, als we 

allemaal mooi in een vierkant staan kunnen we er aan beginnen, 

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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