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 Voorwoord 

Beste leden, ouders en sympathisanten,   

 

Vooreerst wil ik jullie graag een gelukkig Nieuwjaar toewensen! Met vooral een goede 

gezondheid en de mogelijkheid om te kunnen genieten van alles wat je doet.  

 

Als we, zoals gewoonlijk, even terugblikken op 2017, mogen we toch zeggen dat het een 

fantastisch jaar geweest is. Daarbij denk ik dan vooral aan het nog steeds sterk groeiende 

ledenaantal. Natuurlijk zullen “WIJ” altijd blij zijn, indien we nog meer vriendjes mogen 

verwelkomen.   

 

We kunnen ook nog eens terugblikken op Christus Koning, hier is alweer gebleken dat “WIJ” 

de snelste, de slimste, maar ook de grootste groep zijn. Zo is het altijd indrukwekkend, 

wanneer je al die korte Chirobroeken bij elkaar ziet! Wat zeker ook heel belangrijk is, is dat 

jullie zonen iedere zondag hun sjaaltje aanhebben. Dat is zeer handig tijdens een uitstap, om 

de groep samen te houden of gemakkelijk in het oog te houden op grotere terreinen.   

 

Waar we zeker ook fier over mogen zijn, is onze kerstboomactie. Waarbij “WIJ” jaarlijks een 

grote deur-aan-deur verkoop doen in Sinaai van onze kerstbomen. Zo kunnen “WIJ” melden, 

dat er dit jaar een 400-tal bomen verkocht werden in Sinaai en omstreken.   

 

Een activiteit om zeker ook in jouw agenda te noteren, is het feestweekend van 11 tot 13 

mei. Iedereen is welkom op dit heuse festijn! Het hele weekend lang zullen ‘WIJ’ top 

activiteiten aanbieden voor jong en oud. Indien je nieuwsgierig bent naar wat wij te bieden 

hebben kan je alvast het artikel van het feestweekend even lezen.  

 

Ik zou ook graag nog eens alle mensen van het oudercomité, de kookouders, oud-leiders en 

ook zeker niet te vergeten: onze VB (volwassen begeleider) Bart ‘Berre’ Van Ingelgem , 

willen bedanken voor hun grote inzet bij tal van activiteiten, zoals: ons bivak, de Bonte 

Avond, onze fuif, de kerstboomactie,…   

 

Tot slot, we treffen mekaar alvast ’s zondags op de Chiro. En onthoud dit: “Ben je tevreden 

over Chirojongens ‘Wij’ Sinaai zeg het voort, ben je niet tevreden, zeg het aan ons (of aan 

onze VB)!”   

 

Vriendelijke Chirogroeten,   

Manu Mettepenningen 
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 Contact 

 
Giganten 

MANU METTEPENNINGEN 
PARKLAAN 111 
9100 SINT-NIKLAAS 
0479/91 16 84 

ALEXANDER COPPENS 
VLEESHOUWERSSTRAAT 58 
9112 SINAAI 
0488/30 57 62 

DRIES AUSLOOS 
MOLENSTRAAT 28 
9112 SINAAI 
0479/10 02 29 

Speelclub 
JOREN VAN OSSELAER 
SCHRIJBERGSTRAAT 
9250 WAASMUNSTER 
0474/32 98 99 

MATTHIAS DANNEEL 
WEIMANSTRAAT 54 
9112 SINAAI 
0471/43 02 78 

RIK DE CLERCQ 
LUITENTUITSTRAAT 48 
9112 SINAAI 
0471/81 73 49 

Rakkers 
JARI BRYSSINCK 
KEIZERSTRAAT 19 
9112 SINAAI 
0471/62 90 91 

DENNIS COLMAN 
ROOTPUTSTRAAT 3 
9100 SINT-NIKLAAS 
0499/40 24 83 

CAS VAN BOCXLAER 
WIJNVELD 130 
9112 SINAAI 
0470/01 49 10 

Toppers 
DRIES VAN GUCHT 
FORTENSTRAAT 43 
9250 WAASMUNSTER 
0473/30 61 23 

MATHIAS DE COCK 
NEERSTRAAT 28 
9112 SINAAI 
0468/26 20 60 

WOUT AUSLOOS 
MOLENSTRAAT 28 
9112 SINAAI 
0479/10 02 09 

Kerels 
MATTHIAS DE VYLDER 
VICUS PONTRAVE 
9250 WAASMUNSTER 
0476/70 30 34 

PHILIPPE STAS 
BAVERIKSTRAAT 26 
9250 WAASMUNSTER 
0470/51 19 44 

 

Aspiranten 
RIEN VAN PUYVELDE 
KLOKKE ROELANDLAAN 62 
9112 SINAAI 
0492/99 96 20 

WIETSE VERWULGEN 
MOLENSTRAAT 4 
9112 SINAAI 
0498/79 14 67 

 

VB (volwassen begeleider)       Voorzitter oudercomité 
BART “BERRE” VAN INGELGHEM 
ZWAANAARDESTRAAT 46 
9112 SINAAI 
0478/23 50 25 

RENAAT VAN THEEMSCHE 
LEEBRUGSTRAAT 66 
9112 SINAAI 
00474/49 49 70 
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 Tweedehandskledij 

Tweedehandskledij & Materiaal 

 

Zoals jullie wel weten, of ook niet, hechten we in onze Chiro veel belang aan de 

uniformen.  

Bij de jongste afdelingen zijn we tevreden als ze hun sjaaltje aan hebben, bij de 

oudere afdelingen verwachten we toch stilaan een volledig uniform (hemd, 

broek, sjaaltje, t-shirt, kousen,...).  

Omdat zo'n volledig uniform nieuw redelijk veel kost, hebben we met onze 

Chiro een tweedehands uniformen zaakje gestart. Wat houdt dit in? Wel, 

wanneer jullie uniform te klein is geworden kunnen jullie dat aan ons verkopen 

(als het nog in goede staat is uiteraard) voor 1/3 van de prijs.  

Andere mensen kunnen uniformen bij ons komen kopen voor 1/2 van de prijs. 

Het verschil is om het verlies van de niet verkochte kleren te compenseren. Dit 

systeem werkt enkel als er voldoende mensen kleren binnen brengen. Allemaal 

eens in de kleerkast kijken met andere woorden, want vooral de kleinste maten 

zijn erg gewild! 

 

Aarzel niet om ons aan te spreken.  

Groeten  

Philippe & Alexander 

 

 

Maar niet enkel uniformen mag je op de 

Chiro binnenbrengen. We zijn ook nog op 

zoek naar wat extra knutsel-materiaal zoals 

koffiepotten, kurken en kartonnen doosjes. 

Heb je er thuis nog liggen, breng ze dan 

maar mee! 

Groeten 

Materiaalleider Joren 

 



 

5 | En Wij Dan Januari 2018 
 

 Feestweekend 

75 jaar Chiro jongens Sinaai 
 

Een reden om te feesten, niet waar? 

Om deze verjaardag op de gepaste wijze te vieren hebben we een heus 

feestweekend in elkaar gestoken. Hieronder vind u meer informatie. 

We starten met de data zodat deze met stip kan genoteerd worden in uw 

agenda; 11, 12 & 13 mei 2018. Tracht hier zeker bij te zijn, het zal de moeite 

worden! 

Ergens midden maart zal elke inwoner van Sinaai nog een flyer in de brievenbus 

krijgen ter herinnering aan dit weekend. 

 

Het feestweekend – programmatie: 

Vrijdag 11 mei 2018 vanaf 19u00: 
 

- Officiële start van het feestweekend met receptie. 
 

- Opening van de fototentoonstelling over 75 jaar Chiro Jongens Sinaai. 
 

- De Chiro Wij themaherberg. 
 

Zaterdag 12 mei 2018 vanaf 10u00: 
 

- Het muziekkapelfestival: 
o Verschillende muziekkorpsen uit heel Vlaanderen 

zetten hun beste beentje voor. 
o Een spetterend optreden van onze eigen 

muziekkapel, ondersteund door SCHOL (Sinaaise 
Chiro Oud-leiding). 

 
- De reuze openlucht speelstraat: 

o Om ook onze jonge leden zich te laten uitleven zijn er onder 
andere springkastelen, grime en volkspelen voorzien. 

 
Zondag 13 mei 2018 vanaf 09u00: 
 

- Het Moederdag & familie ontbijt: 
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 Feestweekend 

Het ontbijt: 
 
Ter gelegenheid van zowel Moederdag als onze verjaardag 
kan u met het ganse gezin komen genieten van een heus luxe 
ontbijt. 
 
Een groots buffet met onder andere verschillende soorten boterkoeken, 
broodjes, pistolets. Aangevuld met divers beleg en zoetigheden. De dorst 
lessen kan met een glas cava, koffie, thee, … kortom een luxe en compleet 
ontbijt! Voor elke mama voorzien we uiteraard een kleine attentie. 
 
Iedereen is welkom; leden en hun ouders, oud-leiders en hun familie, lieven 
van leiders, leden van andere jeugdbewegingen, dorpsgenoten, 
sympathisanten, … Kom dit feestweekend samen met Chiro Wij in schoonheid 
afsluiten!  
 

Wat kost dit?: 

 

Voor volwassenen (+12jaar)   15euro. 
 
Voor kinderen (-12jaar)    7euro. 
 
Hoe kan je inschrijven?:  
 
dit is de enige manier om in te schrijven: 
 
Via overschrijving van het correcte bedrag op het rekeningnummer van Chiro 
“Wij” Sinaai: BE90 0012 9667 9832 
 

- U zet hierbij de volgende referentie: 
o Uw naam & voornaam / het aantal volwassenen (V) / het aantal 

kinderen (K) 
 
Een voorbeeld: 
 

- Vermeulen Joske / 2V / 2K 
o Het te storten bedrag; 2x15 + 2x7 = 44euro 

 
Enkel op deze manier bent u ingeschreven! 
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 Feestweekend 

Om een stortvloed aan telefoontjes en mailverkeer tegen te gaan werken we 
enkel via deze weg om voor het Moederdag & familie ontbijt in te schrijven. 
 
Echt de moeite om eens langs te komen! 

De inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op dinsdag 01 mei 2018! 
 

Hou onze facebookpagina in het oog, hier zal regelmatig een update of nieuws 

over het feestweekend verschijnen.  

 

 

Hebt u toch nog een vraag, aarzel dan niet om contact op te nemen.  

U kan terecht bij onderstaande personen: 

 

- Via mail: 
o Chirowij@gmail.com  

- Telefonisch: 
o Leider Wietse 

▪ 0498 79 14 67  
o Leider Rien 

▪ 0492 99 96 20  
o Groepsleider Manu 

▪ 0479 91 16 84  
o Volwassen begeleider Berre 

▪ 0478 23 50 25 
 

 

 

 

 

 

Eentje uit de 

“oude” doos! 

mailto:Chirowij@gmail.com
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 Giganten 

 

 Liefste gigantjes!   
 
Eerst en vooral willen jullie leiders jullie een gelukkig nieuwjaar wensen. 

Hopelijk hebben jullie heel veel leuke cadeautjes gekregen van de kerstman. 

Kom ons dat maar vertellen als je ons terug ziet na de feestdagen! 

Laten we even terugblikken op de afgelopen maanden die wij met jullie hebben 

doorgebracht. We hebben samen met jullie al talloze leuke zondagen achter de 

rug, maar volgens ons zijn deze 2 toch de toppunten van ons jaar geworden: 

het weekend en de Sint.  

 

In november zijn wij met jullie op weekend geweest naar de bossen van 

Puytvoet, kan je je het nog herinneren? Wij hebben jullie daar de opleiding 

laten ondergaan die een echte legerman ook doet voor hij ten strijde mag 

trekken. Na veel zwoegen en al dat harde werk, kunnen we met trots zeggen 

dat jullie allemaal de rang van commandant hebben bereikt. PROFICIAT! Nu 

voelen wij ons al een pak veiliger met al die legermannen die ons kunnen 

beschermen. Generaal Dries, Generaal Manu, Generaal Alexander en Generaal 

Snorremans zijn trots op jullie! 
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 Giganten 

Enkele weken na het weekend was het dan zo ver. DE SINT! Jullie hebben 

allemaal op zondag zeer mooie brieven mogen schrijven naar de Sint die de 

leiding dan natuurlijk heeft opgestuurd hé! En niet veel later kregen we al 

reactie! De Sint, de enige echte, belde leider Dries om te zeggen dat hij naar 

Sinaai kwam! Niet zoveel later stond hij daar, de Sint met enkele van zijn 

pieten. Gelukkig zijn jullie allemaal braaf geweest en heeft iedereen een zakje 

snoep gekregen van de Sint. 

 

 

Zoals de meeste wel weten houden wij elk jaar een ‘Bonte avond’ waarbij de 

ouders kunnen komen eten en alle afdelingen toneeltjes voorbereiden. Jammer 

genoeg moet ik meegeven dat onze ouderavond dit jaar niet zal doorgaan. 

Maar wees niet getreurd! We hebben gezorgd voor vervanging, en wat een 

vervanging! Neem allemaal jullie agenda er maar bij en hou het weekend van 

11-13 mei maar al vrij. In dat weekend organiseren WIJ ons heuse 

feestweekend. Wat er allemaal te doen zal zijn in dit weekend zullen jullie vast 

en zeker nog te horen krijgen.  

 

Vele groetjes van jullie allerleukste leiders  

Dries, Alexander en Manu 
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 Speelclub 

 

 Beste speelclubbertjes, 
 

We willen beginnen met jullie allemaal een zeer gelukkig Nieuwjaar toe te 

wensen. Wij hopen dat we samen met jullie van 2018 een mega tof jaar kunnen 

maken en dat we ons net zo gaan amuseren als in de maanden hiervoor. We 

moeten wel eerlijk toegeven dat we een beetje teleurgesteld waren toen we 

merkten dat wij geen nieuwjaarsbrief kregen op één januari van jullie, 

misschien toch eens zeggen aan de juf of meester of dit volgend jaar wel zou 

kunnen ;)?  

 

Als wij terugdenken aan vorig jaar springen er toch een paar momenten uit 

voor ons. Zo vonden wij het tof om samen met jullie de maïsdoolhof te 

verkennen, jullie waren de beste gidsen die we maar konden wensen. Ook het 

knutselen van onze boten vonden wij zeer plezant en we beloven dat we ze 

zeker gaan uittesten in 2018 maar zoals jullie weten deed de beek een beetje 

moeilijk :(. Als laatste hoogtepunt hadden wij Christus Koning, het was tof om 

te zien hoe jullie allemaal jullie uiterste best deden om te tonen dat jullie beter 

zijn als de scouts en klj. Wees maar zeker dat jullie daarin geslaagd zijn! Ook 

tijdens het middageten hebben we de andere jeugdbewegingen weer op ons 

mooie Chiro lied kunnen trakteren. Goed gedaan!  

 

Nu we toch over Christus Koning bezig zijn willen we ook nog eens zeggen hoe 

trots we waren dat er al speelclubbers meespeelden in de muziekkapel. Aan die 

jongens, zeer goed gedaan! Ook de rest van jullie willen we aansporen om mee 

te doen met de muziekkapel, je zal er geen spijt van krijgen!  

 

Verder willen we jullie vertellen dat ons weekend gepland staat op 8/2/2018 

tot 11/2/2018. We hopen dat jullie allemaal gaan komen want wij hebben er 

alvast zin in. Info over waar we naartoe gaan en andere praktische informatie 

volgt nog. 
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 Speelclub 

 

 

Veel groetjes van jullie tofste leiders en nog een 

kusje van leider Rik! 
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 Rakkers 

 

 Beste rakkers,  
 

 

Het werkjaar is nu toch al enkele maanden bezig en we kennen jullie nu wel al 

wat beter. Maar de leiding moest met zekerheid weten of jullie de naam 

rakkers wel waardig zijn. 

 

We hebben gezien dat jullie niet vies zijn van wat regen en modder tijdens onze 

één voor allen, allen voor één tocht. Het was zelf zo een hevige tocht dat Niels 

een frisse duik nodig had in het schone water van de beek. Tijdens het bosspel 

hebben we gemerkt dat jullie echte ‘strategen’ zijn en dat jullie de technieken 

van het blaaspijpschieten al rap van jullie leiders hebben overgenomen. Ook 

geblinddoekt en getapet weten jullie, jullie mannetje te staan. Wout was zelfs 

op één been iedereen (buiten de ultra sterke leiding) de baas. Te fiets zijn jullie 

ook niet van de trage kant dat hebben wij gemerkt tijdens vossenjacht. Ook 

Christus Koning dit jaar was een geslaagde editie met jullie er bij. Wij hebben 

voor jullie nog veel leuke activiteiten in het vooruitzicht.   

 

Jullie zien er ons waardige rakkers uit! 

Dikke merci voor de rakkers die aanwezig waren op de kerstboomactie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ps iets voor in de agenda: In februari gaan we op weekend meer info volgt. 
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 Rakkers 

 

Jullie Leiders: Jari, Cas en Dennis 
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 Toppers 

 

Beste toppers, 
 

 

Eerst en vooral wensen we jullie prettige feestdagen en een gelukkig 2018! 

Wat gaat het toch vooruit! We hebben er al één derde van het jaar opzitten. 

We hebben dan ook al veel gedaan. Pizza’s gemaakt, schotse highlandgames, 

Leider Mathias zijn chillzolder gaan checken, vossenjacht,  onze droomvrouwen 

samengesteld. Dit laatste was helaas bij sommige nogal mislukt… 

 

Over vrouwen gesproken. We hebben gemerkt dat de meeste toppers nog 

bang zijn van meisjes. Hopelijk brengt het samenspel met de meisjes Chiro hier 

verandering in! Wanneer we dit gaan plannen blijft strikt geheim. 😉 

 

Waarover we het ook moeten hebben is onze bloemenverkoop die in het 

voorjaar zal plaatsvinden. Deur aan deur gaan we Sinaai voorzien met de 

mooiste bloemen en met het ingezamelde geld kunnen we zotte activiteiten 

doen op kamp!  

 

Voor de rest krijgen jullie binnenkort ook informatie over het topperweekend 

en gewestweekend! Het gewestweekend zal plaatsvinden op 17-19 februari en 

het topperweekend iets later in het jaar omdat we graag mooi weer hebben.  

 

Voilà nu zijn jullie weer up to date met de leiders hun wilde plannen. Hopelijk 

tot zondag 7 januari! 

 

Vele groeten van jullie leiders 

Justin, Cockie en Wout 
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 Toppers 
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 Kerels 

 

Beste stinkies, 
 

De afgelopen weken hebben jullie bewezen dat jullie echte pubers zijn. Dit is te 

merken aan jullie lak aan hygiëne en motivatie in spelletjes die jullie naar eigen 

zeggen te kinderachtig en te actief vinden. Jullie hebben wel bewezen dat jullie 

ijverige studenten zijn want zo een toffe middag laten liggen… (Christus 

Koning). Hieruit zullen gegarandeerd mooie resultaten vloeien. 

We hopen dat jullie drukke periode er bijna opzit want er zit nog een drukke 

Chiro periode aan te komen. Het eerste op de agenda is het gewestweekend 

met de mooie mannelijke en vrouwelijke collega’s uit onze regio. Dit zal 

doorgaan van 16-18 februari. De volgende onvergetelijke datum is het Keti-

restaurant. Daar waarbij het lekkerste eten wordt geserveerd van heel de 

wereld. Jeroen Meeus zijn vol-au-vent en spaghetti is er niets tegen! Beide 

weekends verwachten we iedereen talrijk met heel veel enthousiasme. Over 

alle data zullen jullie nog verder ingelicht worden.  

 

Een eetwedstrijd komt er ook aan want Vic kan wel wat kilootjes extra 

gebruiken. Met Sander gaan we dan weer naar smurfenland om grote smurf 

zijn krimp middel te stelen en Delano uit de klauwen van Smurfin te redden. 

Met Zjef en Rien gaan we op hockey-stage want met hun 2 linker handen 

kunnen ze beter met de bejaarde club meespelen. Kasper heeft een aanbieding 

gekregen om in het parlement te komen werken, ze hadden daar nog volk 

nodig bij de wc’s. Naar de Aldi gaan we dan weer niet want de prijs van de 

chips en golden power is opgeslagen. Blijkt dat het ook verboden is om 

stiekeme foto’s (snaps) van mensen te trekken zonder hun mede weten. De 

persoon in kwestie moet maar eens opzoeken wat voor straffen de politie hier 

aan geeft. 

 

Gust als je denkt dat we jou vergeten zijn, vrees niet het beste houden we tot 

het einde. Mopje, over jou valt niets interessant te vertellen. 

 

Hopend op een fijn 2018, 

Matthias en Philippe 
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 Kerels 
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 Aspiranten 

 

Beste aspi’s , 
 

 
We kunnen weeral terug kijken op een fantastisch eerste deel van het jaar, dit 
komt natuurlijk door jullie 2 fantastische leiders die elke zondag voor jullie een 
topactiviteit klaar hebben staan . 
 
 
Natuurlijk was onze Halloween tocht een heus succes dit was natuurlijk 
mogelijk door jullie inzet , we verkochten maar liefst 600 hamburgers, die 
natuurlijk overheerlijk waren gebakken door jullie fantastische leiders, dankzij 
deze top verkoop konden we op ons fantastisch matroesjkas weekend al het 
een en Het ander doen bijv. de escape room waar alleen de leiders en koks 
natuurlijk konden ontsnappen , maar de jongens dachten natuurlijk dat ze op 
de springkastelen mochten, want dat doen ze toch precies graag. 
 
 
Christus koning was natuurlijk ook fantastisch a nee juist jullie waren er niet. 
 
 
Dan was er ook nog onze fantastische kerstmarkt waar we weeral goed 
verkocht hebben alleen wat jammer dat jullie er niet allemaal bij konden zijn 
door Jullie examens , hopelijk waren deze dan ook super goed. Maar wij 
verwachten natuurlijk ook niet anders van jullie, want wij hebben gehoord dat 
jullie allemaal ijverige studenten zijn . 
 
 
Wij wensen jullie ook nog allemaal een zalig kerst feest en een gelukkig 
nieuwjaar  
 
 
 
Groetjes en tot zondag!  
 

Wietse & Rien 
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 Aspiranten 
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 Uit de oude doos 

 

Uit de oude doos, 
 

Kasten en dozen vol archiefmateriaal werden over de jaren heen verzameld. 

U kunt een greep hieruit komen bekijken tijdens de fototentoonstelling tijdens 

het feestweekend. Echter de volgende bladzijden geven u een klein beeld hoe 

het er “vroeger” aan toeging.  

 

We starten met enkele foto’s aan het oude heem (waar nu de parking van de 

sporthal is).  

Zijn er lezers, die deze jongens herkennen? 

Ter informatie deze foto’s werden ons doorgestuurd door oud-leider Ronny 

DM, waarvoor dank! 

 

Vervolgens hebben we in voorgaande jaargangen van “EWD” gesnuisterd en 2 

artikels van onder het stof gehaald. Destijds waren er geen gesofisticeerde 

computers en dergelijke beschikbaar om een tijdschriftje te fabriceren. Veel 

Lees plezier. 
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 Uit de oude doos 
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 Uit de oude doos 

 

Dit artikel komt uit jaargang 11 – nr5 (1993) 
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 Uit de oude doos 

Dit artikel werd teruggevonden in een editie van En Wij Dan (1989)
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 Kleurplaat 
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 Puzzel 
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 Wist je dat? 

 

Door zijn lange geschiedenis zit de Chiro nog vol oude gewoontes en tradities. 

Voor de kenners is dat vaak leuk en betekenisvol, maar voor velen bestaan er 

nog veel mysteries. Wat stikken die leiders toch allemaal op hun hemd, van waar 

komen de afdelingskleuren enzoverder. Daarom brengen we jullie vanaf nu op 

het einde van elke En Wij Dan een klein stukje over één van de vele Chiro 

symbolen. In deze uitgave doen we jullie de afkomst de naam “Chiro” uit de 

doeken. 

De naam Chiro bestaat simpelweg uit twee Griekse letter 

achter elkaar: c ‘chi’ en r ‘rho’. In drukletters wordt dat dan XP, 

zoals je ze terugziet op onze oude vlaggen. Maar waar haalden 

ze nu dat idee om die letters te gebruiken? Om daarop te 

antwoorden moeten we weer terug naar het prille begin van 

onze jeugdbeweging.  

Zoals jullie zich misschien nog herinneren uit het stukje rond de Burchtgravin in 

de vorige EWD, is de Chiro ontstaan uit de parochiale jeugdwerking.  

Godsdienstige vorming speelde daar een heel belangrijke rol. 'Chi' en 'rho' 

passen daarbij omdat het de eerste letters zijn van Jezus' bijnaam: Christos, de 

gezalfde. De keuze voor de Griekse letters heeft te maken met het Nieuwe 

Testament: dat was oorspronkelijk in het Grieks geschreven. 

De eerste keer dat de naam Chirojeugd gebruikt werd, stond hij nog niet voor 

een jeugdbeweging. Het was een algemene benaming voor de jongeren in de 

patronaten, die door hun godsdienstige opvoeding als het ware 'ridders voor 

Christus' werden. Rond dat idee werd een heel opvoedingsideaal opgebouwd en 

zie je ook terug in de oude symboliek zoals de Burchtgravin of de vlaggen of het 

Christus Koning feest. 

Doorheen de jaren veranderden die oude idealen 

echter drastisch en ook onze symbolen veranderden 

mee. In de jaren ’80 werd de X uitgerekt tot een open 

cirkel, zoals je die nu steeds terugvindt. Er werd 

immers besloten dat de Chiro een beweging is, een 

gemeenschap die op zich staat (een kring of cirkel), 

maar die toch oog heeft voor de omgeving en de grote 

wereld (de opening. Rond 2000 werd dan gekozen om 

die cirkel in een speels rood vlak te plaatsen.  

 



 

 

 

 

 

 

We hebben een vernieuwde webiste! 
 

 

 

 


