VB
Hey Chirovrienden

Tijdens deze ‘blijf in uw kot’-maatregelen die momenteel van kracht zijn voor iedereen is het ook
weer tijd geworden om een tekstje te schrijven voor de paaseditie van de Jeffer.
Het Chirojaar is al een ferm stuk over de helft en we kunnen al stilaan beginnen dromen over de
zomer en hopelijk ook een spetterend bivak.
Wat waren zoal de superleuke momenten gedurende dit Chirojaar tot nu toe die ik me kan
herinneren?
-

De wekelijkse zondagen waar de leiding jullie elke keer een tof programma proberen voor te
schotelen om met jullie afdelingen een aangename namiddag te beleven.
- Kristus Koning waarbij we samen met de leden van de meisjeschiro een doldwaze dag
hebben beleefd met heel veel spelletjes, lekkere frietjes met stoofvlees hebben gegeten en
afgesloten hebben met een fakkeltocht samen met de ouders door de straten van
Willebroek.
- We hebben ook al enkele activiteiten achter de rug om geld in kas te brengen zoals de
bodega en kiekenkermis. We willen iedereen danken die langs is geweest om ons te steunen,
maar uiteraard ook aan alle helpende handen om dit mogelijk te maken, zonder al die extra
vrijwilligers zouden we niet kunnen.
- …
2020 gaat een jaar zijn dat we ons nog lang zullen herinneren. In februari kregen we enkele zondagen
op rij een pittige storm voorgeschoteld waarbij we iets meer dan gewoonlijk in de lokalen hebben
moeten spelen uit veiligheidsoverwegingen. En dan om de verspreiding van het coronavirus mee te
helpen indijken dienden alle jeugdbewegingen in Vlaanderen vanaf 14 maart hun werking volledig
stop te zetten. Op dit moment zullen we al zeker tot 19 april onze wekelijkse zondagse
bijeenkomsten moeten missen, maar als we ons allemaal strikt aan de opgelegde voorwaarden
blijven houden zullen we binnen een aantal weken op een gezonde manier met z’n allen vollen bak
eens zo stevig terug kunnen invliegen.
De leidingsploeg blijft in elk geval niet stil zitten. De wekelijkse vergadering op vrijdag is voorlopig
niet meer in de lokalen, maar iedere week vergaderen we nog wel met iedereen van de leiding door
een conferentiegesprek via de computer. Zo zijn we nu al even bezig met de voorbereidingen voor
het jaarlijkse bivak in Kasterlee.
Aangezien we de komende weken niet naar de Chiro kunnen komen, vragen we jullie wel om op
zondag nog steeds jullie uniform aan te trekken om het Chirogevoel in jullie te houden en deel hier
gerust een foto van.
Om de Chiro toch niet teveel te missen kan je u lid maken van de facebookgroep ‘de online
jeugdbeweging (tegen coronaverveling)’ waar je elke zaterdag- en zondagnamiddag een aanbod van
activiteiten krijgt aangeboden dat je veilig van thuis uit kan doen. Deze groep telt momenteel al
43.726 leden waardoor je er zeker niet alleen aan het spelen zal zijn.

Blijf ons zeker volgen via facebook, instagram en mail om de hoogte te blijven van de laatste
nieuwtjes van Chiro Sint-Jef.
Wat doet een jeugdbeweging met ons, wat doen we nu juist in de Chiro, … vragen die we ons wel
eens durven stellen, wel hieronder kan je een antwoord vinden dat ik ergens de site van Chirojeugd
Vlaanderen heb gevonden dat ik wel gepast vond:
Wat is Chiro? Spelenderwijs…
Chiro is levend vier-op-een-rij spelen
en er toch voor zorgen dat niemand zich het vijfde wiel aan de wagen voelt.
Chiro is vol enthousiasme op tocht gaan
en tegelijk af en toe heel bewust halt houden.
Chiro is je helemaal smijten in een spel zonder grenzen
en toch elkaars grenzen leren aanvoelen en respecteren.
Chiro is ongeremd meebrullen tijdens een massazangstonde
en tegelijk oren hebben naar de fijnste stemmetjes in de groep.
Chiro is in het kotjesspel de andere leden wild in het volgende vak duwen
en toch weigeren anderen in hokjes te stoppen.
Als je ’t mij vraagt Chiro!

Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort allemaal terug massaal zien op de zondagen! Blijf voldoende
beweging nemen met je gezin maar denk ook aan het motto ‘Blijf in uw kot’!

Vele Chirogroeten,
Bart
Veebee Chiro Sint-Jef

JEFKES
Heyo jefkes, jullie toffe leiders hier.
We hopen dat jullie je wat kunnen bezig houden tijdens deze moeilijke periode zonder de
Chiro.
Dat je zo snel mogelijk terug naar de chiro kunt gaan is voor ons ook een groot verlangen
zodat we weer toffe spelletjes kunnen spelen met jullie.
Dus blijf vooral niet binnen zitten. Ga buiten spelen of maak een wandelingetje met je papa
of mama of beide.
Als leiders proberen wij jullie bezig te houden door online opdrachtjes en spelletjes door te
sturen. Dit zulle even leuke opdrachtjes zijn als de spelletjes die we op een normale zondag
zouden spelen.
We gaan niet alleen de rest van het chiro jaar super tof maken, maar we gaan er dan nog is
extra hard tegen aan op kamp dus we hopen dat jullie allemaal meegaan.
We kunnen dus niet wachten om jullie terug te zien.
Groetjes Andres en Khana

Speelclub
Beste speelclubbertjes.
Hier zijn we weer met een nieuw tekstje.
Hopelijk is alles goed met jullie en verkeren jullie allemaal in goede gezondheid.
Met ons gaat alles momenteel nog zeer goed (mochten jullie daar interesse in
hebben

).

We vinden het zeer spijtig dat onze afspraakjes op zondagnamiddag niet meer
kunnen doorgaan met jullie.
We missen het samen spelletjes spelen, het luisteren naar jullie verhalen, het
drinken van een drankje tijdens deze verhalen,…
Het zal misschien nog wel even duren maar weet dat we aan jullie denken in
deze moeilijke tijden

.

En we beloven één ding. Als we op kamp zijn in ons geliefde Kasterlee halen we
al onze verloren tijd in en zullen we tijd van ons leven beleven.
We missen jullie!
Jullie bangelijke leiders,
Jelle, Marcos Locos en Warre.

Rakkers
Beste Rakkers
Eerst en vooral wensen wij jullie en jullie omgeving een goede gezondheid toe.
Ten tweede is het gemis bij jullie leiders zeer groot, hopelijk missen jullie ons ook en denken
jullie toch nog af en toe aan ons en eens niet aan Fortnite.
Misschien hebben jullie niet zoveel taken voor school dus geven wij jullie alvast een taak. De
eerst volgende zondag (die is nog niet bekend) zouden wij graag een kunstwerkje krijgen van
jullie. Vrije keuze van onderwerp en materiaal, een tekening, iets schilderen of iets in elkaar
steken zoals jullie willen. Dan kunnen we een tentoonstelling houden en krijgt de winnaar
een cadeau.
We hebben ook jammer nieuws dat we jammer genoeg geen weekendje meer kunnen
plannen. Hopelijk kunnen we dit goed maken op kamp.
We missen jullie!!!!
Vincent en Yassine <3

Toppers
Allerliefste toppertjes,
Wij zijn enorm teleurgesteld dat wij jullie niet meer kunnen zien tijdens deze opsluitingsperiode
thuis. Wij zijn er zeker van dat jullie dit eigenlijk niet allemaal even erg vinden want zo kunnen jullie
lekker veel gamen. Hopelijk zijn jullie het gamen binnen een paar weken zo beu dat jullie altijd naar
de chiro gaan komen in plaats van te gamen
. Wij kijken al heel hard terug uit naar het samen
buiten spelen op de chiro, de afgelopen weken hebben we ons heel goed geamuseerd.
De stormen kreeg de voorbije zondagen niemand van ons klein (buiten mateo, die is toch wel hard
gevallen uit onze zelfgemaakte gokart) en volgens ons heeft het team dat het coronavirus moest
verspreiden in Willebroek een paar zondagen geleden iets te goed zijn werk gedaan. Ondertussen
weten jullie ook hoe de spelletjes chapeau en pitjesbak werken en is er een chinees restaurant in
Limburg dat nog steeds wacht tot we onze bestelling komen afhalen. Helaas is ons topperweekendje
niet kunnen doorgaan, we hadden een kei leuke activiteit gepland die dus niet is kunnen doorgaan
maar als we allemaal mooi binnen blijven zoals het hoort dan kunnen we deze activiteit misschien
nog snel doen voor het einde van het Chiro jaar.
Het binnenblijven heeft misschien wel nog 1 voordeel namelijk dat jullie leiders heel veel inspiratie
kunnen opdoen voor activiteiten op kamp. Al de dingen die we nu even niet meer op Chiro zondagen
kunnen doen gaan we dubbel en dik inhalen op kamp en natuurlijk nog zo veel andere dingen.
Om ondertussen jullie verveling tegen te gaan hebben we nog een mega toffe to-do-list gemaakt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerst en vooral: laat je schoolwerk niet liggen
Geniet van de kleine dingen
Maak een fotocollage van je tofste Chiro momenten
Speel nog eens Mario en Sonic op de olympische spelen nu ze zijn verplaatst
Kampeer eens een avond in je tuin
Plan toffe dingen om te doen als we niet meer binnen moeten zitten, zo heb je al iets om
naar uit te kijken (bv: het Chiro bivak)
Lees eens een boek
Ga zeker 3 weken mee op kamp zodat jullie nog eens al jullie energie kwijt kunnen
Geniet van het mooie weer en het uurtje langer licht
Probeer een rubik’s cube op te lossen
Kijk ’s avonds een naar de sterren
Ruim je kamer eens op wie weet wat kom je allemaal tegen (en wacht hier geen 10 jaar mee
zoals Mateo heeft gedaan)
Probeer eens te koken voor je gezin
Ontwikkel je meme skills (inspiratie nodig? Stuur ons (aka the meme keizers maar een
berichtje)
Kijk alle Harry Potter films

•
•
•
•
•
•
•

Maak een tekening voor je
grootouders
Doe reisje rond de wereld in je huis
Ontwikkel je 4 op een rij skills
Verzin zelf nog meer to-do
opdrachten
...
...
...

Enorm veel denkbeeldige vuistjes met handschoentjes, ellebogen, knuffels op 1.5 meter afstand,
handkusjes en gewassen handen high fives van Mateo, Jelle en Lode.

Kerels
Lieve Kerels,
Op dit moment zit iedereen binnen en zijn het nog al vreemde tijden zo zonder chiro en het
dag dagelijks leven ! We beginnen jullie stilletjes aan toch wel wat te missen (wat heel
vreemd is!). Zoals jullie al weten zal de spaghetti slag niet kunnen plaatsvinden, dus denk
misschien ook al eens na over een andere optie om centjes in te zamelen. Zo dat we er een
bangelijke 3-daagse van kunnen maken deze zomer op bivak ! Hopelijk kunnen we er snel
terug invliegen en er nog een bangelijk Chiro jaar van maken met zen allen. Door heel het
Corona gedoe is ook onze date met de Tiptiens van Vita in het water gelopen, maar niet
getreurd binnenkort kunnen we misschien wel eens samen een plonske gaan doen in den
Hazewinkel. We hopen vooral dat jullie allemaal gezond zijn en we elkaar snel terug kunnen
zien op de Chiro! Gezonde groetjes en veel kusjes.
Arne & Wout

Aspiranten
Liefste aspirantjes,

Na een aantal bangelijke chirozondagen en een gezellige en bewogen leefweek kwam het
chirojaar plots tot stilstand. Voor jullie drie geliefde leiding had het gezegde "Je weet pas
wat je hebt, als het weg is." opeens veel meer betekenis. Toen we te horen kregen dat we
jullie onozele opmerkingen en schitterend gelach een antal weken moesten missen, werden
onze ogen nat. Hopelijk wordt ons gemis snel ingewisseld voor plezier met een wederzien op
zondag.
Wat zouden wij toch liever een een (soft) lockdownperiode doorbrengen met jullie op de
chiro. Zeg maar een leefweek 2.0. Gesproken over die leefweek, wat een plezante tijd was
dat, nu we eraan terugdenken. Een week vol activiteiten en plezier. Een weekje waar jullie
hopelijk ook wat zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel hebben opgebouwd.
Vooral voor die tweedejaars dan, de eerstejaars hebben dus nog even tijd.
Wij hebben
alvast genoten van die bangelijke leefweek en zien er naar uit om terug met jullie
opgescheept te zitten op een bangelijk kamp. Ja, zelf met jouw soms onnodige vragen Jitse.
Ondanks het feit dat dit jaar dus wat anders loopt dan gedacht en we mogelijks geen fuif
kunnen organiseren, doen we er alles aan om er nog een zalig jaar van te maken. Maar dat
zal wel goed komen met jullie creativiteit en chiromentaliteit
Veel afstandkusjes vanop 1,5 meter,

Jullie leiding

Wat te doen tegen de verveling?
o

Leer het aspiranten lied vanbuiten

o

Kutpion oefenen

o

De Aspi universales aanbidden

o

In uw kot blijven!

o

Handjes wassen

o

Studeren

o

Ons missen

o

Positief blijven

Deze sudoku zal jullie ook wel even
bezighouden

Het Aspilied
O aspirant o vaderland ja wij zijn de kampioen
Wij houden van de aspirant voor zijn daden en zijn doen

Qui sont le meilleur, evidement c’est nous
Qui sont le meilleur, evidement c’est nous

Nous sommes vraiment
nous sommes vraiment
nous sommes vraiment
nous sommes vraiment
nous sommes vraiment phénoménal

lalalalaalalalalalala

(ps dit is Frans)

Post ook jouw leukste foto van de leefweek in de Messengergroep. Degene met de grappigste quote
wint!

Verveling, wa is da ??

Karaoke
Bivaklied

Leven op het ritme van de wind en van de zon
Zingen op de melodie van bos en beek en bron
Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak
Ontwaken met de morgendauw
We zijn weer op bivak
Ieder die ons ziet, kijkt raar
Wat niet kon, dat wordt hier waar
Vreemd wordt vriend en klein is groot
In onze ploeg valt geen een uit de boot
Trek er mee opuit, breek grenzen open
Samenspel wordt teken om te hopen
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan
Een nieuwe wereld roept om door te gaan

Tuimeling

Ben je bijna uitgekeken?
Denk je: wat heeft het voor zin?
Tijd om frisse moed te kweken,
maak een flinke tuimeling.
Voel je vrij tussen je vrienden,
blijf niet langer vreemdeling.
Tracht de vlam snel weer te vinden,
maak een flinke tuimeling!
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.
Gooi alles ondersteboven,
laat het vuur in jou niet doven.
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.
Gooi alles ondersteboven,
blijf er rotsvast in gelo-o-ven.
‘t Chirowerk is vaak geen pretje,
soms wordt het een marteling.
Geef dan vlug jezelf een zetje,
maak een flinke tuimeling.
Voel je hartslag stevig bonken,
zonder spoor van hapering.
Doe die gloed weer hevig vonken,
maak een flinke tuimeling!

Refrein
Neem jezelf eens onder handen,
je bent toch geen zwakkeling?
Bijt maar stevig op je tanden,
maak een flinke tuimeling.
Zo kan je de vreugde voelen,
in je eigen vriendenkring.
Door jezelf te hersenspoelen,
maak een flinke tuimeling!

Ik blijf in Chiro geloven

Ik blijf in Chiro geloven
en ik stuur een ballon naar boven,
want ‘t is het teken,
‘t is het verhaal
van kind’ren dat ik je zing
De Chiro, een uitdaging.

