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Openingswoord 

 

Hey hoi liefste Chirovriendjes 

 

Hier is hij weer: de enige echte Jeffer. Deze keer in de jaarlijkse herfsteditie. Nu dat de bladeren van 
de bomen vallen en verschillende kleuren hebben, is het wel eens tof om een wandeling te gaan maken 
in het bos. Maar weet je wat misschien nog leuker is dan dat? Nee, weet je het niet? De Jeffer lezen 
natuurlijk!! De Jeffer staat weer boordevol foto’s van jullie groep en tekstjes van jullie leiders, die jullie 
allemaal kunnen lezen. Ook de ouders, familie en vrienden mogen dit lezen. Voor de ouders is er 
trouwens interessante informatie te vinden over het uniform en hoe contact op te nemen met ons.  

 

Het bivak van deze zomer… Hoe jammer was dit wel niet? Via deze wijze willen we graag alle ouders 
en leden nog eens bedanken voor jullie inzet en begrip! Gelukkig kunnen we nu al terug leiding geven 
op de zondag onder normale omstandigheden. Laten we hopen dat dit ook zo blijft. Want we hebben 
veel in te halen, dus komen naar de zondagen is de boodschap. 

Kruip lekker onder een warm dekentje tijdens het lezen. Veel plezier! 

 

Groetjes 

De leiders van Sint-Jef!!! 

 

PS: Er staan supertoffe spelletjes vanachter in het boekje   

 

Redactie: Yassine Salmi, Mil Blommaert & Brendan Jake Suksawang 

Aangeboden door Chiro Sint-Jef 

 

 

 

  



4 
 

Woordje van de Veebee 

Hey Chirovrienden, 

Wat zijn we blij om terug van start te kunnen zijn gegaan met al onze groepen en terug iedereen samen 
te kunnen ontvangen. Het deed ons deugd om jullie terug te zien komen naar onze Chiro en toch ook 
al wel wat nieuwe leden te zien toekomen dit Chirojaar. 

Van de gelegenheid wil ik ook nog eens gebruik te maken om een dankwoordje te richten aan de 
ouders en leden voor het begrip en medeleven dat jullie hebben getoond bij het vroegtijdig moeten 
stopzetten van ons bivak in Kasterlee. Uiteraard ook een dikke duim voor de hele leidingsploeg om de 
doordachte en verantwoordelijke keuzes te maken bij het bivak en het regelen van alle praktische 
zaken bij deze crisis. Wat nu al vast staat is dat we ons vorig terug dubbel en dik gaan amuseren op ons 
bivak in Kasterlee! 

Het nieuwe Chirojaar is alweer een aantal weken van start gegaan, maar een nieuw jaar brengt meestal 
ook wat wijzigingen met zich mee. Arne en Khana hadden besloten om te stoppen met de Chiro en ik 
wil hen nog eens superhard bedanken voor alles wat ze gedaan hebben voor Chiro Sint-Jef. We zullen 
hen zeker en vast ook nog wel eens terug zien op de Chiro als ze vervangleiding komen geven. 

Normaal worden de oud-aspiranten de derde week van het bivak al leiding en hebben ze op die manier 
al wat ervaring opgedaan tegen de start van hun eerste leidingsjaar. Dit jaar hebben we deze overgang 
wat anders moeten aanpakken en werd de eerste Chirozondag gestart met een leidings-wordings-
moment voor Dries, Illias, Lars en Mil. De eerste weken hebben al meer dan duidelijk gemaakt dat zij 
dat geweldig gaan doen als leiding. Ik wil hen nog veel succes wensen in hun carrière als leider bij Chiro 
sint-Jef en meegeven dat zij meer dan welkom zijn in onze ploeg en met al hun vragen steeds terecht 
terecht kunnen bij iemand van de leiding of bij de veebee. 

Dit jaar is ook aan het stuur van het Chiro sint-Jef-schip ook wat gewijzigd. Wout had na enkele jaren 
als groepsleiding aangegeven dat hij als groepsleider wou stoppen (@ Wout: nog eens een dikke merci 
voor jouw inzet!) en we hadden 2 kandidaten om samen met Jelle Hens aan de kar van de Chiro te 
trekken. Dit jaar zal het dus geen duo maar een trio zijn dat aan het roer staat van Chiro Sint-Jef: Jelle 
Hens, Jitse en Yassine. Jullie gaan dat supergoed doen, daar ben ik al 100% van overtuigd! Succes hé 
mannen bij het in goede banen leiden van de Chiro! 

Dit jaar beginnen we ook samen met de leiding van Chiromeisjes 
Willebroek aan het plannen van enkele activiteiten voor ons feestjaar. 
Volgend jaar bestaan we immers al 85 jaar en dat moet uiteraard 
gevierd worden. Meer informatie hierover zullen jullie later zeker nog 
doorkrijgen. 

Laten we er met z’n allen een mega-fantastisch Chirojaar van maken! 

 

Vele Chirogroeten, 

Bart de Houwer 

Veebee 
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De nieuwe leiding aan het woord 

We hebben dit Chirojaar vier nieuwe leiding mogen verwelkomen in onze leidingsploeg. Genaamd 
Dries, Illias, Lars en Mil, maar wie zijn deze toffe gasten juist? Om die vraag te beantwoorden wijden 
we graag een deel van de Jeffer aan hen. Zij zullen hen hierin voorstellen en wat meer informatie geven 
over wat het leidingzijn voor ze betekent. En zo leren jullie hen beter kennen. 

 

DRIES 

Leider zijn is een fantastische ervaring. Ik ben dit jaar Rakker 
leiding samen met 3 andere medeleiders. Wij proberen elke 
zondag het beste ervan te maken voor onze leden. Elke zondag is 
een nieuwe ervaring! Maar, leider zijn is niet zomaar elke week 
leiding komen geven, het is elke week ervoor zorgen dat onze 
Chiro een betere plaats wordt. In het begin is het wel even 
verschieten dat er nog vele andere zaken gedaan moeten worden 
buiten het leiding geven. Maar deze zaken worden allemaal 
opgelost met de goede organisatie binnen de leidingsploeg. Van 
leider worden leer je allerlei skills zoals: communiceren, 
vergaderen, verantwoordelijkheid opnemen, organiseren, … . Dit 
zijn skills die je nodig zult hebben in het dagelijks leven. Ik raad 
dus elk lid ten harte aan om leider te worden in onze geweldige 
Chiro! Tot zondag! 

 

 

ILLIAS 

Ik zit al sinds mijn 6 jaar in Chiro Sint-Jef (de beste Chiro ter 
wereld) en heb hier nog geen seconde spijt van gehad. Als lid 
amuseerde ik mij elke zondag rot en dat is zeker niet veranderd 
sinds ik leider ben. Aan het leider zijn, zijn natuurlijk wel een paar 
verantwoordelijkheden gebonden. Want leiding geven is zeker 
en vast niet gewoon op zondag spelletjes spelen, je leert ook 
communiceren met je leidingsploeg, organiseren,..... Dingen die 
je later goed kunt gebruiken. Het kan in het begin een beetje 
overweldigend zijn maar je wordt beloont met zotte avonturen 
en een mega hechte vriendenkring. 
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LARS 

Ik ben Lars Desmedt en een van mijn hobby’s is 
Chiro. Momenteel ben ik bezig aan mijn 8ste jaar 
Chiro. De Chiro heeft een plek in mijn hart 
genomen en nu ben ik mijn eerste jaar leiding. Het 
leiding zijn bevalt me enorm. Dit niet alleen door de 
leuke zondagen maar ook door de leuke vrienden 
groep die je erbij krijgt. In het begin vond ik het een 
beetje moeilijk aangezien met de corona onze 
stagen( aspiranten geven doorheen het jaar eens 
leiding als stage) enz. zijn weg gevallen. Nu gaat het 
al vele beter en kan ik er nog meer van genieten als 
er voor. Voor de mensen die twijfelen om leiding te 
worden mijn antwoord is niet twijfelen en gewoon 
doen! Je krijgt enorm veel liefde terug van de 
kinderen en de leidingsploeg is een vriendengroep 
die je er zeker bij wilt. Dus twijfel niet en wordt 
zeker een leider! 

 

MIL 

Ik ben Mil Blommaert en naast de Chiro, wat ik ondertussen al 
een tiental jaar doe, roei ik ook. Ik zit al in de Chiro vanaf de 
jongste groep. Het is zeer tof om leider te zijn. Het vergt wel wat 
tijd, maar het geeft voldoening. 

Het was een hectisch parcours richting leider worden. Het had 
niet veel gescheeld of ik had niet de stap gezet, maar nu ben ik 
blij dat ik het toch heb gedaan. Daarmee raad ik het ook iedereen 
aan. Het is echt iets dat je moet gedaan hebben. Voor zij die 
leider willen worden, ga er voor! 
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Enkele sfeerbeelden van Dries, Ilias, Mil en Lars die leider worden.   

 

 

 

 

 

 

Hier vertellen de andere aspiranten 
die nog geen leider worden enkele 
anekdotes van toen ze samen in de 
groep zaten met Dries, Lars, Mil en 
Ilias. 
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Jefkes 

Allerleukste Jefkes, 

We zijn alvast het jaar gestart met een paar echte knallers van Chiro zondagen. Zo zijn we al 
met onze blote voetjes gaan wandelen, hebben we sneeuwwitje bezocht in het sprookjesbos 
en hebben we met ballonen gespeeld. Dit vonden wij super leuk en we hopen jullie ook. Voor 
velen van jullie zijn het de eerste stapjes in jullie Chirocarrière. Samen gaan we ervoor zorgen 
dat dit jaar een fantastische ervaring zal worden en jullie nooit meer willen stoppen met de 
Chiro. Wist je trouwens dat we bij sommige van jullie stiekem een bezoekje zijn komen 
brengen aan je mama en papa. Geen stress, we hebben niets verteld wat er op zondag 
allemaal gebeurd (zoals springen op de zetels ) maar het was wel al een leuke eerste 
kennismaking.  

Wij, de leiders, zijn in ieder geval heel blij met ons groepje en gaan er nog een super tof, cool 
en fantastisch jaar van maken!! We hopen dat jullie altijd in vele aantallen blijven komen want 
je weet wat ze zeggen, hoe meer vriendjes, hoe meer vreugd. Onze planning zit al vol tot in 
de paasvakantie dus dat beloofd. Hieronder vinden jullie nog een mini raadseltje dat je kan 
oplossen in afwachting van een nieuwe Chiro zondag. Aan de mama’s en de papa’s willen we 
nog laten weten dat jullie ons altijd kunnen contacteren voor een vraag via whatsapp of op 
zondag aan de poort. Hopelijk hebben jullie genoten van de herfstvakantie! 

Groetjes, 

Seppe, Wout en Jonas (de leiders) 
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Speelclub 

Dag plezantste Speelclubbers, 

 

Ondertussen is het Chirojaar al enkele weken bezig en wat voor een groep zijn jullie! 
We hebben al veel meegemaakt. Van spelen in de modder, het griezelige Halloweenspel 
tot een eerste ontmoeting met de meisjes, maar wees gerust er staat jullie nog veel te 
wachten. Het wordt binnenkort ook winter en dus een beetje kouder, maar dat betekent niet 
dat we gewoon binnen gaan zitten. Meer zelfs, dat betekent dat we nog vuiler kunnen worden. 
Dus kleed jullie de komende zondagen maar warm aan, maar ook niet te want van al dat 
ravotten gaan jullie het al warm genoeg krijgen! 

Ook al is het jaar nog niet zo lang bezig, hebben we toch het gevoel dat jullie al een enorm 
hechte groep zijn. En een groep met een soms ongezonde obsessie voor squid game ;). Naast 
de vele zondagen die er nog aan zitten te komen, komt er ook een weekendje 
aan! Ja, je hoort, leest of zelf roept het goed, een weekendje! We kunnen hier 
nu nog niet veel over kwijt, buiten dat het mega cool gaat zijn. Dus hou jullie 
maar vast aan de hoogste takken van de bomen… Wij hebben alvast zin in een 
weekendje met zo’n (te) gekke bende.  

 

We kijken nu al uit naar de volgende zondagen! 

Groetjes, 

Yassine, Brendan en Mil 
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Rakkers 

Hallowkes Rakkers 

We zijn nog maar net begonnen met het nieuwe Chirojaar en we zijn al weer bijna 2 maanden 
verder. De herfstvakantie zit er alweer op. Ondertussen hebben we al een paar zondagen 
samen doorgebracht en we moeten toegeven, we zijn aangenaam verrast. Een voor een zijn 
jullie echte Chiromannen die zich voor elk spel 100 procent inzetten. We kijken er echt naar 
uit om het hele jaar door met jullie activiteiten te doen en ons te amuseren. 

Er blijven ook steeds nieuwe jongens bijkomen en ook daar zijn we zeer gelukkig mee. We 
zitten al bijna aan 20 leden in onze groep. Dit zijn wij heel graag. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd natuurlijk!   

Ondertussen weten jullie allemaal al wel waar de Chiro om draait. Spellekes spelen, 
vriendschappen voor het leven maken, je een hele zondag lang amuseren en het belangrijkste 
van al: samen een bangelijk Chirojaar beleven. Wij zien dit zeker en vast goed komen en 
hopelijk jullie ook. Als leiders zullen wij er alles aan doen om iedereen in al deze doelen te 
laten slagen. 

Bereid jullie dus maar goed voor op komend Chirojaar: 

 Smeer jullie benen in voor alle spelletjes 
 Zorg elke zondag dat je je goed humeur meeneemt 
 Leer zoveel mogelijk Chiroliedjes 
 Maak je al mentaal klaar voor een bangelijk kamp 
 Zorg dat je een hechte vriendengroep wordt 
 Wees lief voor jullie leiders   

Om af te sluiten: Zorg dat je je amuseert dit jaar, want dat gaan wij ook doen!!!!!!!!!!!!!! 

Zotte handshakes en dikke knuffels van Ilias, Dries, Lode en Warre 
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Toppers 

Dag besté Toppertjes, 

We kunnen gerust zeggen dat afgelopen weken T-O-P zijn geweest! Zo hebben we al 
verschillende uitstapjes gedaan maar ook gemist omdat sommigen hier niet kunnen 
antwoorden op een berichtje… Maar goed, jullie hebben jullie lesje ondertussen wel geleerd 
(hopen we).  

We moeten toch wel zeggen dat tot nu toe het kayakpolo toernooi het hoogtepunt was. 
Ondanks William die precies liever in het water zat dan in de kayak. Of Elija die eigenlijk totaal 
geen idee had wat er aan het gebeuren was. Dat is oké, ondertussen weten we al dat jullie 
niet de scherpste zijn (soms wij ook niet hoor … kuch kuch Marco kuch). 

We gaan wel afspreken om volgende keer eens iets anders te eten dan Popina, want wij zijn 
dat eigenlijk echt wel beu. Laten we de volgende zondag eens onze culinaire kunsten bundelen 
en een vijf sterren diner koken. Of hotdogs, dat is ook goed. We zullen het fancy diner voor 
ons weekendje houden (JA EEN WEEKENDJE) maar daar binnenkort meer over … We zijn 
trouwens zéér tevreden dat wij elke zondag zo’n toffe bende hebben om leiding aan te geven! 
Het mag gezegd worden, jullie zijn TOPPERS! 

 

Dikke kusjes, 

Marco, Lars, Lode en Mateo 

beter bekend als jullie TOP-leiding 
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Kerels 

Liefste kereltjes, 

Het nieuwe Chirojaar is ondertussen al enkele 
weken van start. Een aantal van deze zondagen 
waren toch al vrij speciaal. Zo hebben we voor 
Wout van Aert gaan supporteren op het WK 
wielrennen en hebben we deelgenomen aan 
het kajakpolo tornooi in de Schorre.  Helaas 
konden we bij geen van beide evenementen de 
trofee naar huis brengen. Zo was het plan om 
het kajaktornooi te winnen, niet enkel figuurlijk 
maar ook letterlijk in het water gevallen. Maar 
plezier maken is natuurlijk belangrijker dan 
winnen. 

 

Het is ondertussen wel duidelijk dat sporten niet jullie specialiteit is, maar dit maken jullie dan 
weer goed met jullie onuitputbare bron aan energie. Zo zijn sommige onder jullie echte 
Duracell konijnen die zelfs tijdens het eten niet kunnen blijven stilzitten. Het avondmaal is ook 
telkens vermaak, naast het genieten van de overheerlijke pita’s komen er namelijk ook zeer 
interessante gespreken aan bod. Ondertussen weten we namelijk al dat sommige van jullie 
zijn nog opzoek naar jullie zelf, zo zijn er van jullie die zich identificeren als een Capibara of 
zelfs een pompoen. Als wie of wat je je zelf ook identificeert, we zullen je altijd accepteren in 
onze Chiro! Ja de dingen die soms uit jullie mond komen zijn toch wel speciaal maar dit maakt 
de Chiro net zo plezant.  Jullie zijn allemaal stuk voor stuk unieke figuren die Chiro maken tot 
wat het is. Een plaats waar je je volledig kunt laten gaan en jezelf kunt zijn! 

 

 

Veel kusjes xxx, 

Vincent, Niels en Andres 
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Aspiranten 

Hey lieve Aspiranten, 
Het chirojaar is al even bezig en hopelijk vonden jullie de afgelopen zondagen al tof en degene die er 
nog aan komen ook. 

Wat je van elke chirozondag kan verwachten: 

- Grave activiteiten 
- Een heel toffe sfeer 
- Samen met je maten chillen 
- Lekker eten 
- Regelmatig op verplaatsing gaan 
- En nog veel meer   

Dit is echter niet het enige dat we dit jaar gaan doen, zo organiseren jullie dit jaar ook Glow In The 
Dark! Dit is de eerste editie nadat Miss Rona voor het eerst is langsgekomen, wij hebben er de volste 
vertrouwen in dat jullie er een spetterende editie van gaan maken. 

Groetjes, Jitse, Jelle H., Jelle w. 
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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, 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 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) 

 

 

Contact 

Adres        Mail 

Kapelstraat 6, 2830 Willbroek    chirosintjef@hotmail.com 

Telefoon       Rekeningnummer 

Groepsleiding:      BE10 3630 4591 6204 

- Yassine: 0467 09 11 61 
- Jitse: 0472 51 29 69 
- Jelle Hens: 0477 92 42 00 
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Chiro kalender 

Maand en dag    Gebeurtenis 

November 

20      Bodega 

27      Kriko 

28      Geen Chiro 

December 

5      Sinterklaas komt langs 

26      Geen Chiro: kerstvakantie 

Januari 

3      Geen Chiro: kerstvakantie 

Februari 

Maart      

12      Kiekenkermis 

13      Kiekenkermis – geen Chiro 

April       

17      Geen Chiro: Pasen 

22      Megakwis 

Mei 

Juni 

26      Laatste Chirozondag 

Juli 

24      Begin bivak 

Augustus 
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Spellekes  
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Doolhoven 
 

 

 

 

 

Kleur mij in!  
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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. Want wat is Chiro zonder een eerbetoon aan onze 
prachtige vlag.  

 

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  

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd 
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