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Openingswoord 
 

Gegroet beste Sint-Jeffers, 

Hier is hij weer, de nieuwste editie van de jeffer. Goh, wat gaat de tijd toch snel. Het 

eerste kwartje van het Chiro jaar zit er weer bijna op. We hebben gelachen, gehuild, 

gespeeld, gewerkt, gesport, ge-plezier gemaakt en nog zo veel meer ge’s die 

onmogelijk allemaal op te sommen zijn. Kortom het was een knaller van formaat 

waarbij we nog mochten samenkomen op de chiro. Helaas sloeg corona weer toe en 

waren we genoodzaakt om die leuke zondagen weer even uit te stellen. Alleen zo 

kunnen we de veiligheid garanderen voor jou en je naasten.  

Gelukkig is er tot dan nog dit boekje. Het is speciaal gericht op de enige echte Sint-

Jeffer. Als jij die persoon bent en je op de hoogte wilt blijven van het Chiro gebeuren, 

nieuws en activiteiten moet je zeker en vast blijven lezen. (ook voor niet sint-jeffers 

is het uiteraard zeker de moeite om te lezen :-) ) Deze editie beloofd weer super 

interessant te worden boordevol leuke tekstjes, foto’s en spelletjes.   

Redactie: Yassine Salmi, Brendan Jake Suksawang & Seppe Cortebeeck  

Aangeboden door Chiro Sint- Jef 

Uitgeverij Loempia 
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Veebee woordje 
 

De zomer van 2020 zal in meerdere opzichten de 

geschiedenisboeken ingaan. 

Begrippen als social distancing, mondmaskers, 

corona, voldoende uw handen wassen, alcoholgel, 

bubbels,... waren bij iedereen al goed gekend. 

Maar het was ook die zomer waarin we in 2 strikt gescheiden groepen (–12 jaar en + 

12 jaar) 10 dagen lang op een veilige manier naar ons welvertrouwde Kasterlee op 

bivak zijn kunnen gaan. 10 dagen lang werden jullie zonen aan onze leiders 

toevertrouwd. En ik moet zeggen: ze hebben dat weer goed gedaan. Als ik de blije 

gezichten zag  op het kamp dan weet ik dat het goed is geweest. Een speciaal 

woordje van dank wil ik nog zeker en vast richten aan de iedereen van de 

kookploegen en de leidingsploeg voor de heel veel extra inspanningen die jullie 

hebben geleverd om het bivak zo coronaproof mogelijk te maken! Nen dikke merci 

daarvoor! 

Op het einde van het bivak zijn er 3 oud-aspiranten geweest die de stap gezet 

hebben om leider te worden bij Chiro Sint-Jef: Brendan, Jitse en Lode: Welkom in de 

leidingsploeg en we zijn er van overtuigd dat jullie dat super gaan doen! 

Dit jaar is er niemand van onze ploeg gestopt met leiding geven, waardoor we bij 

elke afdeling 3 leiding hebben kunnen plaatsen! 

Dat het dit jaar weer een speciaal jaar zal worden met heel wat aanpassingen staat 

nu al vast, corona heeft ons nog steeds in zijn greep. We doen ons uiterste best om 

met respect voor alle maatregelen die ons worden opgelegd opnieuw een veilige, 

maar nog steeds plezante omgeving te creëren om aan Chiro te kunnen doen. 

Als VeeBee ben ik weer fier om de volwassen begeleider te mogen zijn van de beste 

Chiro van ’t Vlaamse land: Chiro Sint-Jef. Ik help de leidingsploeg waar nodig en volg 

moeilijkere discussies op. Op de wekelijkse vergaderingen ben ik meestal aanwezig 

om op de hoogte te kunnen blijven van wat leeft in de Chiro.  

Op zondagen zal je mij geregeld aan de poort zien staan (als de richtlijnen het 

toelaten). En de leiding blijft uiteraard jullie eerste aanspreekpunt. Maar als er toch 

eens iets is waar je nergens mee terecht kan, wil ik er graag zijn om jullie te helpen. 

De gegevens van alle leiding en van mezelf kan je op de website terugvinden. 

Hou het veilig!  Bart De Houwer  GSM: 0477 57 41  

Met vele chirogroeten,          Email: bartdehouwer1@gmail.com                                                                                                               
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Chiro Collage 
 

Volg ons zeker op 

Facebook en instagram 

Voor nog meer foto’s !!! 
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Tekstjes van de nieuwe leiding 
 

Dit Chirojaar hebben we als leidingsploeg drie nieuwe leiders mogen verwelkomen 

tot de groep; Lode, Jitse en Brendan. Zij hebben hieronder een tekstje over hun 

ervaring van het leidingzijn geschreven. 

 

Lode – Jefkes leiding 

Van lid tot leiding evolueren was een grote maar fantastische 

verandering. Zeker nu in tijden van corona is het iets anders 

dan het gewone verloop maar we maken er het beste van. Ik 

ben mijn eerste jaar als leider vast en zeker al geweldig 

gestart met de jefkes en mijn medeleiding. Elke zondag weer 

een nieuw avontuur. Zoals reuze knikkerbanen maken, 

spelletjes spelen en ravotten tot we niet meer kunnen. Ik kijk 

heel hard uit naar de rest van het jaar dat hopelijk vrij 

normaal kan verlopen zodat we nog allemaal coole 

programma's kunnen bedenken voor onze groep. Wat me nu al zeker is bijgebleven 

is dat de jefkes onvermoeibaar zijn, maar onze leidingsploeg natuurlijk ook niet.  

 

 

Jitse – Speelclub leiding 

Leider worden is een fantastische ervaring. Door corona is dit 

wel ietsje anders gelopen maar dat maakt niet zoveel uit. In 

het begin was het wel even verschieten hoeveel dingen er 

buiten de Chiro zondag nog allemaal moet gebeuren. Maar 

we zijn er direct ingevlogen. Toen we besloten hadden dat ik 

mijn eerste jaar leiding mocht staan was ik heel blij en zeer 

tevreden. En dankzij hun heb ik zeker en vast al een goede 

start gemaakt in mijn carrière als Chiro leider! 
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Brendan – Rakker leiding 

 

Chiroleider worden is, voor mij, een enorm goede keuze 

geweest. Ik heb al super veel nieuwe dingen geleerd en heb 

er alleen nog maar van genoten. Er kwam wel wat meer bij 

kijken dan ik in het begin dacht, maar hierdoor leer ik alleen 

maar bij. De stap van lid naar leiding is er dan ook een die ik 

wat onderschat heb, maar ik doe m’n best om een zo goed 

mogelijke leider te zijn. Ik ben ook super blij met mijn leden 

en de medeleiding. We hebben al veel leuke dingen gedaan, 

maar door de huidige omstandigheden zijn er natuurlijk wat 

dingen moeten wegvallen. Maar ik hoop dat ik nog veel zondagen zal gaan kunnen 

besteden met mijn groep. 

 

Contact 
 

Adres        Mail 

Kapelstraat 6, 2830 Willbroek    chirosintjef@hotmail.com 

Telefoon       Rekeningnummer  

Groepsleiding:      BE10 3630 4591 6204 

Wout Verbruggen:  0472 80 73 48 

Jelle Hens:  0477 92 42 00 

 

Tweedehands kledij 
 

Hebt u thuis zelf nog oude, of te kleine Chirokledij die u zoon niet meer nodig heeft 

maar zijn ze nog te goed om weg te gooien? Geen probleem. Wij zamelen deze kledij 

in en delen het uit aan mensen die hier nog wel iets mee kunnen doen. Het gaat 

tenslotte om speelkledij en de prijzen kunnen soms al aardig wat oplopen. 

Neem je oude Chirokledij gewoon mee en geef ze af aan een leider. Indien je 

interesse had in deze kleren kan je het ook gewoon vragen aan een van de leiders. 

Belangrijk: De kledij moet wel nog in degelijke staat zijn!! 
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Jaarthema onvoorSPELbaar 
 

3 focuspunten 

• Doe ’n keer zot! 

• Spel 

• Inleving en Fantasie 

Niet zomaar een zondag! 

Die drie focuspunten zijn belangrijke drijfveren voor vernieuwing. Vernieuwing 

creëert uitdaging, wat dan weer ruimte biedt om anders te werken. We geloven in de 

energie die nieuwe en verfrissende dingen kunnen bieden binnen de Chirowerking. 

We laten dat een heel jaar zien aan leden, leiding en kader. Dat is de drijfveer van 

het jaarthema ‘OnvoorSPELbaar’. 

We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen voor dat 

nieuwe jasje. We zetten het hele jaar op stelten. 

't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'! 

 

Wist je dat er zelfs een jaarthemalied is   

→ check it out op chiro.be/jaarthemalied-onvoorspelbaar 

 

De jaarthemafiguur: Krabbel 

Dit is Krabbel, het vrolijke wezentje dat dit jaar op 

bezoek komt bij jou in de Chiro. Een tijdje geleden 

kwam hij via een breukje in de aardkorst naar buiten 

gefloept. Krabbel komt bij ons langs om onze 

Chirowerking op haar kop te zetten en onze gewone 

activiteiten een onvoorspelbare toets te geven. 

In zijn natuurlijke vorm kan je hem herkennen aan zijn 

mooi golvende, zwevende lijn. Uiteraard valt hij ook 

op door zijn fonkelende gekleurde ogen. Krabbel heeft 

een heel speciaal talent. Hij kan namelijk elk voorwerp 

in de hele wereld bezielen. Als hij in een zeepblok, 

kleurstift of ster springt, kan je hem altijd nog 

herkennen aan zijn oogje. 
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Jefkes  
 

Hey jefkes 

Wat een begin, knikkerbanen maken, gaan ravotten op het grasveldje, nieuwe 

vrienden ontdekken en af en toe de leiding plagen. Kortom een geslaagde opening 

voor een speciaal jaar waarin wij terecht komen. 

Wij zijn er klaar voor en hebben nu al leuke ideeën in onze gedachten. Wat er gaat 

gebeuren zal je zelf ontdekken. Vuil worden op zondag mag zeker en vast, vergeet 

wel niet je jas. En als het weer het ons toelaat kunnen we buiten spelen zonder 

regen.  

Op een tof en speels jaar want daar draait Chiro om 

Julie leiding Jelle, Lode & Khana 
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Speelclub 
 

Liefste speelclubbertjes, 

 

Het jaar zijn we samen zeker al goed 

begonnen! Samen een MEGACOOL kamp 

gebouwd, een vaarwedstrijd gehouden, 

de coronalympische spelen gehouden, 

op zoek gegaan naar Seppe (die jullie 

niet meer kenden) en nog veel meer. 

Natuurlijk hebben jullie je fantastische 

leiders al leren kennen. We kijken alvast 

uit naar dit BANGELIJK chiro jaar!  

Het enige wat we nog nodig hebben voor het coolste jaar ooit zijn meer vriendjes, en 

die moeten van jullie komen natuurlijk! Vraag terwijl je dit tekstje leest eens aan een 

vriendje of hij niet mee wil komen naar de chiro . Ook kijkt jullie leiding alvast uit 

naar een ZOT chirokamp, we kunnen niet wachten!! 

En liefste speelclubbertjes onthoud dat braaf zijn tijdens het jaar keihard wordt 

beloond op kamp  

Groetjes, 

 

Seppe, Jitse en Vincent 
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Rakkers 
 

Hey, hallo lieve rakkertjes 
 

We zijn nu al enkele weekjes opnieuw begonnen in 
dit nieuwe Chirojaar en wij, de leiding hebben er al 
superhard van genoten. Wij hopen dat jullie ook al 
even veel plezier hebben gemaakt als ons. 
We hebben al bijna heel Willebroek 
kunnen verkennen, door onze supertoffe 
wandelingen, waarin we ook de vogeltjes wat eten 
gegeven hebben en spelletjes hebben gespeeld. 
Maar we gaan dit jaar natuurlijk nog heel veel 
leuke dingen doen; zoals pottekestamp, 
verstoppertje, kiekeboe, pottekestamp en nog veel 
meer leuke spelletjes spelen! 
 

We wensen jullie een heel leuke herfst en herfstvakantie. Doe jullie best op 
school en dan hopen we jullie nog super veel te kunnen zien. 

 
Heel veel knuffels en kusjes (van op anderhalve meter afstand) van jullie leiders: 

 

Niels, Mateo en Brendan 
 
 

Ps: Vergeet niet dat er nog altijd een imposter onder ons is. Ik denk dat het blauw is? 
Hij was me aan het achtervolgen!           Wie denk jij dat de imposter is?  
 
 
 
 
 

 

Raadseltjes 

 

➢ Wablief en wablaf zaten in de boom. Wablief viel eruit. Wie zit er dan nog in? 
 

➢ Waarom kan een boom niet voetballen? 
 

➢ Wat zie je 1x in een minuut, 2x in een moment, maar nooit in duizend jaar? 
 

➢ Wie is de tofste afdeling van de Chiro? 
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Toppers 
 

Beste Toppertjes,  

 

Hier zijn we dan weer. Het eerste tekstje van het nieuwe Chirojaar. Zoals jullie al wel 

weten zal het dit jaar een speciaal jaar worden. Door het Corona-virus zullen er 

bepaalde dingen zijn die wat moeilijker zullen gaan of niet meer mogen maar dit gaat 

ons natuurlijk niet klein krijgen!!!! Er zijn al een aantal Chiro zondagen gepasseerd en 

die waren al veel belovend.  

Wij gaan er alles aan doen om er samen met jullie een jaar vol zotte spelletjes en 

onvergetelijke momenten van te maken. Momenten zoals onze Mooh-off, zoals onze 

levende mens erger je niet, zoals geweldige saboteurs tijdens een real life spelletje 

among us,...  

Je ziet, er zijn nog maar een paar zondagen gepasseerd en al zo veel toffe momenten 

om niet meer te vergeten.  

Zoals altijd bouwen we in het Chirojaar op naar het onvergetelijke, bangelijke, 

geweldige kamp in Kasterlee. Hoe het er zal uitzien dat weten we nu nog niet maar 

dat het weeral super zal zijn, daar twijfelen niet aan. Zeker niet met deze groep. Een 

groep die zo goed aan elkaar hangt en plezier kan maken dat wij al uitkijken om 

hopelijk drie weken met jullie te mogen spenderen.  

 

Op nog vele toffe, geweldige momenten!!!!  

 

Andres, Yassine & Warre 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOOOOOH 

 

Hmm…wie zijn 

hoofd ga ik nu 

raken? 
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Kerels 
 

Er zijn al een paar chirozondagen voorbij gegaan en wat waren de goede momenten? 

Luisteren naar jullie leiders natuurlijk! Maar wat nog leuker was, was verstoppertje in 

het donker. Je zag gewoon niemand en al zeker niet de Marcos Locos aan de trap of 

Tiebe die verstopt was achter een kapotte tafel. Hoe verzin je nu zoiets? Komaan 

eh!? Maar ja, voor alles een eerste keer toch?! Dat is wat we leren bij Chiro Sint-

Jef, je eigen zijn en je goed voelen in de groep. Alles kan maar het is alleen mogelijk 

in uw dromen en in de chiro!!! Nou ja, als je tenminste fantasierijke gedachten hebt 

natuurlijk. Een goed voorbeeld hiervan was onze laatste zondag. Wie had er durven 

denken een ijsbad te overleven?! We hopen dat jullie hier toch van hebben genoten 

natuurlijk. Wij zijn alvast trots op jullie en content met zo een hechte groep waar 

iedereen elkaar steunt!!!  

 

Al merci voor de eerste zondagen boys!! Hou jullie veilig en gezond en hopelijk tot 

snel!!!  

 

Entonce ciao asta luegos 

De tu jefe’s Lode, Marco y Jonas 
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Aspiranten 
 

Beste Aspirantjes,  

Na een mindere afloop van het vorig Chirojaar door Corona was er toch een bangelijke 

afsluiter namelijk het kamp. Dit Chirojaar proberen we de draad terug op te pakken en 

er toch nog het beste van te maken met het afgelopen kamp als voorbeeld. Dit 

proberen we wel zo coronaproof mogelijk te houden. Maar ja zoals jullie weten alle 

begin is moeilijk natuurlijk. Maar samen zijn we sterk want hoe meer wij de 

maatregelen volgen en ons best doen, hoe meer we terug gaan mogen. Wij hopen 

denk ik net zoals jullie dat de cijfers en maatregelen verminderen zodat we misschien 

toch een centje kunnen verdienen met een bangelijke glow in the dark waarmee we 

dan op twee- en driedaagse kunnen gaan. Maar wie zal dat zeggen of dat dit jaar wel 

weer zal lukken.  

Daarnaast hopen we ook op een leefweek die je 

op de proeft stelt voor het zelfstandig leven en 

de goeie groepsband door het samen te koken, 

samen naar school te gaan en natuurlijk de kei 

coole activiteiten. Ook willen we jullie zeggen 

dat we jullie een bangelijke afdeling vinden en 

we ondanks al dat corona gedoe er een 

spetterend jaar van gaan maken. Ongetwijfeld 

hebben jullie ook wel zin in een zondagje 

gemengd met een chiro van het vrouwelijke 

geslacht, awel daar zorgen we voor! Een 

weekendje overnachten op de chiro zal er 

binnenkort ook zeker inzitten als onze beste 

vriend Marc Van Ranst dat toelaat natuurlijk! 

Wat het jaar ook brengt we maken er 

ongetwijfeld iets van dat jullie niet snel zullen 

vergeten!  

Kusjes, Arne, Wout & Jelle 
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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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Spellekes 
 

Hier vind je een paar spelletjes om jullie bezig te houden in de Herfstvakantie en op 

zondag zonder chiro :’-( . Helaas pindakaas, is er tot 15 oktober momenteel geen 

Chiro. Deze datum is onder voorbehoud en kan nog veranderen. De spelletjes zijn 

natuurlijk, hoe kan het ook anders, in het thema van Halloween.   
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Tot de volgende keer 

boys!!! 
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