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Openingswoord 
 

Heyhoplahoi liefste Sint-Jeffers, 

 

De Chirozine voor de echte Sint-Jeffer is er weer (Btw: als je dit nu aan het lezen bent 

mag je jezelf zo noemen, WAT EEN EER!) Aan de ouders, familie en vrienden, jullie 

mogen uiteraard ook verder lezen ;) . Vanzelfsprekend staat dit keer alles in het teken 

van Pasen. Hopelijk zijn de klokken al langs geweest en heb je goed genoten van de 

paaspauze en de vakantie, de leiding alvast wel. Wist je dat het chirojaar al voor ¾ 

voorbij is? Dit is natuurlijk slecht nieuws. Het goede nieuws is dan wel dat we nog maar 

¼ van het kamp verwijderd zijn, FEEST.  

 

Voor we verder gaan met de rest van ons krantje nog even dit. Hoe erg we het ook 

vinden en hoe beu we het ook zijn, zitten we nog steeds in de coronapandemie . In 

moeilijke tijden moeten we echter actief blijven, daarom hebben wij besloten om 

zoveel mogelijk Chirozondagen te organiseren. Zolang de overheid ons toelaat 

tenminste. Op deze manier hopen we zo die geliefde spelletjes te blijven spelen of 

gewoon elkaar nog eens een keertje lekker gezellig te ontmoeten (op afstand 

natuurlijk). Als we er samen de moed in houden is het misschien sneller voorbij dan 

we denken. Zoals je weet komt hier heel wat extra organisatie en vooral administratie 

bij aan de pas. Hou dus zeker regelmatig je mail en onze facebookpagina in de gaten 

zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste Chiro Sint-Jef nieuws. 

 

Deze Jeffer zit weer boordevol artikels, tekstjes, foto’s, weetjes, etc.. met heel veel 

liefde gemaakt speciaal voor jou. Geniet ervan en hopelijk tot snel op één van de 

chirozondagen.  

 

Fijne Paasdagen,  

De leidingsploeg 

 

Redactie: Yassine Salmi, Brendan Jake 

Suskawang & Seppe Cortebeeck 

 

Uitgeverij Loempia 
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Woordje van de VB 
 

Beste Chirovrienden,  

 

Het Chirojaar is weer naar zijn einde aan het 

lopen en kunnen we weer beginnen uitkijken 

naar ons jaarlijks bivak in Kasterlee. Met de 

leiding zijn we uiteraard al volop bezig met de 

voorbereidingen op ons bivak, maar moeten nog 

even wachten op wat richtlijnen van de overheid 

hoe we onze kampen gaan mogen organiseren. 

 

Wat een jaar was het weer! Door corona hebben we spijtig genoeg heel wat leden 

maar weinig kunnen zien doordat zij de keuze moesten maken om slechts 1 hobby per 

week te hebben (wat een moeilijke opdracht om die keuze te maken :s). We zien er 

wel heel hard naar uit om iedereen terug te kunnen zien de komende zondagen of 

zeker op ons bivak! 

 

Het regelmatig aanpassen aan nieuwe regels maakte het niet altijd makkelijk om Chiro 

te kunnen geven. We hebben al veel flexibiliteit en veerkracht van jullie gevraagd en 

deze regels zijn vervelend, maar hopelijk kunnen we daarmee snel weer naar Chiro 

zoals het hoort! Het is voor iedereen een lastige periode geweest, maar wil toch al 

even een woordje van dank richten: 

 

@leiding: het is fantastisch om van de zijlijn toe te zien dat jullie zich 100% blijven 
geven om Chiro te doen in ‘zo-veilig-mogelijke’ omstandigheden. Het is regelmatig 
schakelen, dan weer terugschakelen,… om uiteindelijk het doel te bereiken dat 
kinderen en jongeren een toffe vrijetijdsbesteding kunnen blijven hebben! Het 
wekelijks vergaderen via een computerscherm zijn jullie al lang beu, maar nog even 
volhouden! Duizend maal dank voor jullie inzet!!! 
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Vrijwilliger zijn maakt een belangrijk deel uit van Chiro en geef jullie nog een leuke 
tekst mee dat ik onlangs had gelezen over de aanstekelijkheid van vrijwilligers… 

 

Een vonk in mij,                                                                                                                
iemand sprak mij aan,                                                                                                      

iemand nodigde mij uit,                                                                                                           
iemand zag mijn gedrevenheid,                                                                                           

iemand had mijn vrijwilligheid nodig,                                                                                
iemand zag mijn talenten,                                                                                                    

iemand respecteerde mijn grenzen. 

Een vonk aanstekelijk,                                                                                                       
daarna sprak ik dankbaar iemand anders aan,                                                                                                                 

zei ik op mijn beurt tegen iemand                                                                                           
dat ik haar en hem nodig had. 

Een vonk met velen, zo onbegrijpelijk diep,                                                                                                                
zo onweerstaanbaar vurig,                                                                                    

aangewakkerd door waardering,                                                                                           
door nooit vanzelfsprekend,                                                                                                  

door moedig doordoen,                                                                                                          
ook vandaag! 

(Bron: www.chiro.be – Luc Vandenabeele) 

 

Tot binnenkort allemaal! 

Bart De Houwer, Veebee Chiro Sint-Jef 

 

 

 

Wie is de VB (Volwassen Begeleider)? 

Vaak staat er achter een Chirowerking een 

vurig supporter: de volwassen 

begeleid(st)er. Hij of zij probeert de leiding 

bij te staan met alles wat ze doen. Helpt 

waar nodig en neemt ook enkele taken op 

zich die voor de leiding wat te veel of te 

ingewikkeld zijn. 

http://www.chiro.be/
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Chiro Collage 
 

 

 

 

 

 

 

Volg ons zeker op 

Facebook en Instagram 

Voor nog meer foto’s !!! 
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Prettige paasdagen! 
 

Het spreekt voor zich dat wij al onze trouwe jeffers een vrolijk Pasen toewensen. Al 

blijkt het zoeken naar paashumor wel moeilijker dan naar eitjes zoeken in de tuin… 

Ken jij ook nog enkele mopjes? HAHAHA :D 

1. Eiraadsel: 

Waarom kan een ei niet bevriezen?… Omdat er een dooier in zit! 

2. De kip en het ei: 

Waarom legt een kip eieren?… Als zij ze zou gooien, dan vallen ze kapot! 

3. Math-ei-matisch: 

De juf vraagt aan Stijn: “Als ik 2 paaseieren op tafel leg en jij legt er 3 bij, hoeveel eieren 

paaseieren hebben we dan samen?”. Waarop Stijn antwoordt: “Maar juf, ik kan 

helemaal geen eieren leggen, laat staan paaseieren!” 

4. 2 eieren: 

Een ei vraagt aan een ander ei: “Hé! Hoe is het tegenwoordig met je vader?”. 

Antwoordt het andere ei: “Goed, hij is nu advocaat!” 

6. Een groot voorbeeld: 

De haan komt in het kippenhok en duwt een gigantisch struisvogelei voor zich uit. 

“Goeiemorgen, dames!”, zegt hij tegen de kippen, “Ik wil niet klagen, hoor, maar ik 

wou jullie toch eens laten zien wat men elders zoal presteert!” 

7. Hard of zacht gekookt? 

Zitten twee eieren in een pan met kokend water, zegt de ene “Pfff wat is het warm 

hier”. Zegt de ander “Ach, wordt je hard van!”.  

 

 

 

 

 

Wist je dat een paaseitje 

ongeveer 40 calorieën telt? 

Om één eitje te verbranden 

kan je tien minuten wandelen 

of vijf minuten hardlopen. 

Terwijl wij eitjes zoeken, is 

het bij de Engelsen traditie 

om de eitjes te rollen. Say 

what??? 

Bijna 80 procent van de mensen verorbert 

een chocolade paashaas door eerst zijn oren 

op te eten. Hoe vreemd is dat? 
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Chiro uniform 
 

Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro.  Je herkent ons aan onze 

Chirokleren.  We lijken anders maar toch ook weer hetzelfde.  Het is duidelijk dat we 

samen horen. Ook bij Sint-Jef is dit niet anders, samen op trektocht, op zondag in het 

centrum van Willebroek, op evenementen of waar we ook komen … Zijn wij Sint-

Jeffers of zijn wij dat niet? Bij deze een korte beschrijving wat onze Chiro kledij nu juist 

inhoud: 

• T-shirts   

Je kan bij ons een Chiro T-shirt kopen voor maar 10 euro. Dit 

kan je elke zondag doen bij iemand van de leidingsploeg. 

Gewoon even aanspreken aan de poort. 

• Chirotruien 

Wie een trui wenst kan er 1 passen en vervolgens bestellen. 

Alle truien worden vervolgens tegelijk besteld, enkele weken 

later worden ze uitgedeeld op zondag. De prijs bedraagt 30 

euro 

• Chirobroek 

Deze kan je kopen in de banier of ook wel de Chiro winkel genoemd. De broek kost 

rond de 30 euro. Deze is bij ons verplicht vanaf toppers. (Tip: Koop hem enkele 

maten te groot. De broek is stevig genoeg om vele jaren mee te gaan. Sommige 

leiding draagt nog steeds dezelfde. :p) 

Side note: Het is niet verplicht om alles te kopen maar wordt wel ten sterkste 

aangeraden. Het kan gebeuren dat de kleren die u zoon aan heeft scheuren of vuil 

worden, met een Chiro uniform wordt dit vermeden. Wist je trouwens dat we bij Sint-

Jef een 2de hands systeem hebben! Breng je oude Chirokledij binnen of vraag er achter 

bij een leider indien u iets nodig hebt.  

 

 

 

 

 

 

 

Weetje: Sinds 2012  delen we elk jaar op kamp 

een embleempje uit van het jaarthema! Let 

maar goed op sommige chirobroeken of 

hemden. Dit was het embleempje van vorig 

jaar. Wil je er zelf ook één? Dan moet je zeker 

dit jaar mee op kamp! 
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De Groepsleiding aan het woord 
 

Beste lezers 

 

Vandaag geven we jullie antwoord op de volgende vragen!  

 

- Wie zijn de groepsleiders? 

- Wat is een groepsleider?  

- Wat doet een groepsleider? 

- Op welke manier kan je groepsleider worden?  

 

We zullen eerst en vooral beginnen met de groepsleiders van dit jaar eens even voor 

te stellen!  

Jelle Hens, leider van de Aspiranten en zijn eerste jaar als groepsleider. De wederhelft 

van Jelle is Wout ook leider van de Aspiranten en bezig aan zijn tweede jaar als 

groepsleider. Ik hoor het jullie al denken “allemaal goed en wel maar wat is een 

groepsleider nu eigenlijk?”.   

Om het simpel uit te leggen, als er een probleem is in jullie afdeling zijn het de leiders 

die het probleem dan proberen op te lossen. Stel nu dat er een probleem is in de 

leidingsploeg dan zijn het de groepsleiders die het probleem ook daar proberen op te 

lossen. Wat natuurlijk niet maakt dat zij meer hebben te zeggen dan een andere leider. 

De groepsleiders zijn dus de personen die in staan voor bepaalde problematiek en die 

deze proberen op te lossen. Ook is het zoals jullie waarschijnlijk wel weten elke vrijdag 

vergadering voor de leiders, op die dag is het de taak van de groepsleiders om deze 

vergadering voor te bereiden en in goede banen te leiden.  

Hoe kan ik groepsleider worden?  

Eerst en vooral vragen we eens rond wie deze taak opzich zou willen nemen. Daarna 

zegt elke kanditaat groepsleider even waarom hij juist groepsleider zou willen worden 

en wat volgens hem maakt dat hij de juiste persoon hiervoor is. En vervolgens wordt 

er gestemd door de leiders en de persoon met de meeste stemmen is dan voor de rest 

van het jaar groepsleider! Ziezo hopelijk weten jullie nu wat meer of hoe en wat een 

groepsleider is      
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Jefkes 
 

Dag lieve Jefkes, 

Het Chirojaar is al wel eventjes bezig en we hopen dat jullie het super tof vinden! 

We hebben al veel nieuwe gezichtjes zien verschijnen en dat maakt ons heel blij. 

Jullie zitten altijd wel vol energie maar daar kunnen wij ongetwijfeld wel iets op vinden. 

We hebben nog super veel leuke activiteiten voor jullie in petto, aan de creativiteit van 

jullie leiding is natuurlijk geen tekort! ;) 

Hopelijk kunnen we jullie dit jaar veel leuke chiro liedjes en 

spelletjes leren kennen en gaan we er in de zomer een 

bangelijk bivak van maken. Wij hebben alvast superveel zin 

in de rest van dit coole, toffe chirojaar.  

Op het einde van deze Jeffer kan je trouwens nog leuke 

spelletjes en activiteiten vinden.  

Groetjes van jullie leiders, Jelle, Khana en Lode!!!  
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Speelclub  
 

Beste leden, 

 

Het jaar is al een tijdje bezig en we hebben al een aantal dingen meegemaakt. Zo 

weten we ondertussen dat sommige van jullie niet tegen hun verlies kunnen maar  

daarnaast zijn jullie wel allemaal 1 voor 1 echte waardevolle speelclubbers. De laatste 

tijd hebben we jullie allemaal heel hard moeten missen omdat er een virusje is dat 

maar niet weg gaat. Zo moeten we Emanuel zijn dansmoves missen en de voetbal skills 

van Rami en nog zoveel meer. Wij denken nog heel hard aan jullie en hopen dat we 

jullie snel weer zien! We gaan er nog een heel leuk jaar van maken en er liggen nog 

een hele boel plannen klaar om met jullie er nog een bangelijk jaar van te maken 

 

3 coronaproof kusjes  

Jullie favoriete leiding 

Seppe, Vincent en Jitse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wij zijn de 

beste 

afdeling!       



12 
 

Rakkers  
 

Liefste rakkertjes, 

 

Jullie favoriete leiders wensen jullie een heel fijn Pasen toe   

en een toffe vakantie! Wij hopen wel dat jullie je niet héél 

de vakantie lang achter jullie scherm verstoppen. Ga zeker 

ook eens een wandelingetje maken met de mama of papa 

of een balletje trappen met een kameraadje. Sommigen 

van jullie hebben de afgelopen Chiro zondagen moeten 

missen omdat jullie maar één hobby mogen doen. Heel 

spijtig natuurlijk maar het zijn natuurlijk dan ook geen 

gemakkelijke tijden. De Rakkertjes die toch zijn komen 

opdagen hebben ondertussen nieuwe vriendjes kunnen 

maken met de jongere afdelingen en zich kunnen bewijzen 

als grote jongens.  

 

Waar wij heel hard naar uitkijken en zonder twijfels jullie ook, is ons bangelijk Bivak. 

Even weg van al die regeltjes en ons gewoon rot amuseren met elkaar. Beginnen de 

kriebels al te komen? We moeten nog  even doorbijten en voordat we het weten 

zien we elkaar allemaal, met de hele bende, weer terug op de Chiro zondag! 

 

Heel veel liefs,  

Mateo, Niels & Brendan  

         Kan jij de rebus oplossen? 
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Toppers  

 

Hier sé daar sé, de Toppers! 

 

We zijn weeral een periode verder dit jaar. Pasen is al voorbij. De 

vogeltjes zijn weer aan het fluiten, de dieren komen stilaan uit hun 

winterslaap. Het zonneke is er stilaan aan het doorkomen en de 

dagen zijn weer wat langer. Lange dagen en zon, een perfecte mix 

voor nog een aantal bangelijke zondagen.  

 

Graag willen wij jullie ook bedanken om steeds met 

vele naar deze zondagen te komen en om jullie steeds 

goed aan de regels te houden en er zo telkens mee een 

super zondag van te maken. Meer van dat!!!! Als we 

dit blijven doen, worden we hier hopelijk voor beloond 

deze zomer door wijze van 3 weken (of 10 dagen) 

Kasterlee. En als we jullie zeggen dat deze 

weken/dagen nog 100x bangelijker zullen zijn dan de 

zondagen dan kan je je al voorstellen hoe het zal zijn. 

Zeker niet te missen!!! We hopen jullie dan ook met 

velen daar te mogen ontvangen.  

 

Stuk voor stuk toppers zijn jullie, 

Andres, Yassine & Warre  

 

PS 1: Vergeet nooit onze lijfspreuk; “Wat maakt ons sterk? Teamwerk!!!”. 

PS 2: @Jurre zie dat je tegen het kamp al wat sneller kan fietsen      . Maar ook aan 

alle anderen begin maar met trainen. Want vanaf de Toppers gaan we met de fiets 

naar Kasterlee. Meer hierover in de Kampjeffer. 

PS 3: We missen alle andere Toppers die er de afgelopen zondagen niet bij konden 

zijn! 

PS 4: Als je bij het lezen van PS 4 aan de ‘Playstation 4’ moest denken dan moet je 

dringend minder Fortnite spelen xxx 
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Kerels 
 

Liefste Kereltjes 

Toen we hoorden dat we jullie eindelijk weer in levende 

lijven mochten ontmoeten, waren we zonder te 

overdrijven in de wolken. We konden niet wachten om er 

elke zondag weer de volle 100% voor te gaan! Dat jullie 

hierover hetzelfde dachten, bewees Tiebe alvast op die 

beruchte eerste zondag. Hij ging zelfs zo hard dat hij er 

hoofpijn van kreeg! Wat een gedreven man. 

Over gedrevenheid gesproken. Op de dag waarop we de meest bekende viroloog dezer 

tijden mochten aanschouwen, ontdekten we misschien wel de meeste gedreven 

persoon in ons midden. De dag waarop we ons omtoverden tot echte leden van het 

het Rocket Power-team herinneren we ons als een leuke, maar toch zware namiddag. 

Maar wat ons misschien het meest zal bij blijven hebben we voor jullie even in een 

beeld gegoten. 

Naast deze twee prachtige jongens willen we natuurlijk 

duidelijk maken dat alle kereltjes echte gedreven Chiro 

mannen zijn! Wij zouden zelfs durven zeggen dat ze de meest 

gedreven groep van onze hele Chiro zijn! Van ijsbaden tot 

bergbestormingen, tot een winters plonske in den 

Hazenwinkel, alles kunnen ze aan! Maar de kers op de taart is 

voor ons te zien in volgende afbeelding. Een helse 

blotevoetentocht door de wilde bossen van de Schorre 

vormde voor jullie ook geen probleem. Sterker nog, Seth 

genoot zo hard van een paar vuile en natte voeten dat hij zijn 

schoen even onderdompelde om dat gevoel doorheen heel de 

dag met zich mee te dragen. Wat een kanjer! 

Tot slot willen we nog zeggen dat we zeer hard uitkijken 

om met jullie op kamp te gaan! We hopen op jullie massale 

aanwezigheid en beloven er een onvergetelijke ervaring 

van te maken.  

 

         Veel liefs 

    Jullie leiding xxx  
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Aspiranten 
 

Hey lieve Aspiranten 

 

Hopelijk gaat het goed met jullie en zijn jullie nog 

steeds gezond en wel! Zoals iedereen wel weet 

zitten we nog steeds met Miss Rona. Zij maakt het 

ons helemaal niet zo gemakkelijk, waardoor dit 

jaar nog niet was hoe we gehoopt hadden. Maar 

geen zorgen samen komen we er wel door!  

 

Wij kijken alvast heel hard uit naar de zomervakantie en zijn er zeker van dat jullie dat 

ook doen. Want dan is het weer zo ver, op kamp in de kastelse bossen!!! Weeral 

stinken in de stapelbedden van het huizeke, vuil worden en de tijd van je leven hebben 

zonder zorgen. Dat is het moment waar we alles gaan inhalen wat we het afgelopen 

jaar hebben moeten missen dus hopelijk zijn jullie er allemaal bij.  

 

Wij als leiding hebben alvast spetterende 

ideeën om jullie tijdens ons kamp Corona 

even te laten vergeten. We gaan ons dan 

ook volledig geven om jullie een 

onvergetelijk kamp te laten beleven, smeer 

jullie beentjes dus maar alvast goed in      . 

Maar eerst hopen we dat de maatregelen 

versoepelen en we toch nog enkele 

zondagen met elkaar kunnen doorbrengen 

zo dat het chirojaar toch nog op een goede 

manier kan eindigen. Fingers crossed en tot 

snel!!!!  

 

 

Arne, Jelle & Wout 
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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 
 

Zoek de juiste woorden en duid ze aan. Maak rechts de juiste woorden die iets met 

Pasen te maken hebben. De eerste letter geven we je al. Succes en veel plezier! 

 

 

Help jij het Paaskonijntje naar de 

mand vol lekkere paaseieren? 
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Maak je eigenpaashaas! 

Kleur het eerst in zoals je wilt. Erna kan je het uitknippen (vraag dit eerst aan een 

volwassene) en aan elkaar plakken. Veel knutselplezier! 
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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 
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