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VOORWOORD
Beste ouder, chiroman of sympathisant 

Intussen loopt 2017 op zijn einde, wat betekent dat het alweer tijd is voor 
deze tweede uitgave van ’t Zondagske. 

Het Chirojaar is nu halfweg. Laat ons even reconstrueren: een fantastische 
werving, talloze mooie zondagen én de aankomst van de Sint (die speciaal 
voor onze Chiro even neerstreek in Lennik). Ik vergeet nog een paar dingen, 
vergeef me hiervoor. 

De leidingsploeg is ook op leidingsweekend geweest in het verre Balen, de 
streek die hoogstwaarschijnlijk een belletje doet rinkelen bij sommigen (tip: 
kamp 2015). Gedurende dat weekend bespraken we een heleboel dingen die 
ervoor gaan zorgen dat de eerste helft van het nieuwe jaar iets fameus wordt. 
Alle leiders van elke groep hebben iets groots in petto voor jullie zoon of 
zonen. 
Al deze mysterieuze en ‘grootse’ dingen gaan natuurlijk van start bij een alom 
bekend beginpunt: het kerstfeestje. Meer info over het kerstfeestje van elke 
groep kan u verder in dit boekje terugvinden. 

Helaas hebben de meeste leiders nog een zware periode voor de boeg: de 
examens. Eens dat het laatste exemplaar is afgegeven, gaan we er weer 
volop tegenaan. Ik denk aan Driekoningen, het grote bosspel, het paasetentje 
en uiteraard alle voorbereidingen voor het kamp dat ons te wachten staat. 

Gelukkig scheppen deze dagen een sfeer van gezelligheid en geborgenheid. 
Ik wens ieder van jullie, in naam van de ganse leidingsploeg, een prachtige 
(witte) kerst en bijzonder veel geluk in 2018. Dat al jullie Chiro-gerelateerde 
dromen mogen uitkomen. 

We zien elkaar graag terug in 2018. Indien u midden januari even tijd heeft, 
mag u altijd een kaarsje branden voor ons. 

Prettige feestdagen!

Bavo Geervliet

Chiro Jongens Lennik
www.chirojongenslennik.be
facebook.com/chirolennik.jongens

http://www.chirojongenslennik.be
http://facebook.com/chirolennik.jongens


DE GROEPEN

Drommels

Liefste drommels

Het begint buiten weer wat kouder te worden en dan denken wij bij de 
Chiro meteen aan 3 dingen:

Sinterklaas!! De goede oude man gaat heel ons land rond om samen met zijn 
Pieten alle brave kindjes cadeautjes te geven. En natuurlijk vergat de Sint de 
jongens van Chiro Lennik niet, want ook bij ons kwam hij langs. Wat bleek? 
Iedereen was braaf geweest dit jaar!!!

Ook kerstmis komt eraan! Kerst wordt natuurlijk ook op de Chiro gevierd. 
Daarom zijn alle drommels op zaterdag 30 december welkom op het 
kerstfeestje van de drommels (in de lokalen). Alle informatie over het leukste 
feestje van 2017 krijgen jullie zeker binnenkort.

Na ons kerstfeestje kunnen we nog 1 dag genieten van het jaar 2017, want 
dan is het de beurt aan 2018. YES NIEUWJAAR!! En ook in 2018 komen wij 
op zondag samen op ’t Chiro om er de gekste spelletjes te spelen! In 2018 
gaan wij ook met de Chiro op kamp!!! Natuurlijk zijn er nog veel meer 
fantastische dingen die ons te wachten staan in 2018, maar laten we eerst 
nog even genieten van een paar geweldige Chirozondagen in 2017. 

 
Groetjes van de leukste leiders van 2017 en 2018  
Leider Lennert en leider Edgar

Oei… Sinterklaas en zwarte Piet zijn elkaar kwijtgeraakt. Help jij hen om 
terug bij elkaar te geraken?



� 	



Speelclub 

Ergens in een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan vormen acht stoere en 
immers vrolijke snuiters een hechte vriendengroep. Zij staan bekend als de 
Speelclubbers. Eenmaal per week komen ze samen in hun clublokaal "de 
Chiro" waar ze herenigd worden met hun twee grote helden leider Steen en 
leider Nelis. Dankzij hun spelen ze de gekste spelletjes, bouwen ze de 
grootste kampen, ontdekken ze de avontuurlijkste plekken van de planeet. 
Kortom ze laten al hun dromen uitkomen.

En er is goed nieuws voor deze 8 avonturiers. Hun leiders kunnen maar niet 
genoeg krijgen van al de pret die ze beleven met hun Speelclubbers. Daarom 
organiseren zij naast de wekelijke bijeenkomsten ook nog andere zotte 
activiteiten. Zo hebben zij bijvoorbeeld een groot kerstfeest voorzien in hun 
clublokaal op 30 januari. De uitnodeging met alle informatie voor deze dolle 
feestpartij krijgen jullie samen met dit boekje. 

Over de andere geplande activiteiten kan ik nog niks zeggen maar één ding 
staat vast:



Rakkers

Dag beste rakkers

De dagen worden korter, het is weer tijd om de dikke jas uit de kast te halen 
en de kachel mag zijn eerste blokken weer verorberen… dit kan maar één 
ding betekenen. Het is weer bijna tijd voor het fantastische chiro-kerstfeestje! 
Dit jaar is het  kerstfeestje in het thema Chironauten (wat ook het jaarthema 
is). Daarom nodigen we iedereen uit om als astronaut of zijn favoriete 
wetenschapper verkleed te komen. 
Wat mogen jullie verwachten?
We beginnen met een kleine receptie dan zal de leiding een ware 
kerstmaaltijd voorzien. Astronauten en wetenschappers zijn knappe koppen, 
een quiz met enkele experimenten mag dus zeker niet ontbreken. Afsluiten 
doen we natuurlijk met een feestje waar het golfkarakter van licht en 
energieoverdracht door het trillen van luchtmoleculen uitvoerig getest zullen 
worden. 

Praktisch:

Waar: Chirolokalen 
Wanneer: 28/12/’17 , uren volgen nog
Wat meebrengen: Kostuum en pakje tussen 5 en 15 euro

De leiding kijkt er alvast naar uit.

Wij wensen jullie alvast prettige feesten !

Nog een kleine mededeling; het GSM-nummer van leider Bart zou fout zijn in 
de vorige editie, hierbij het juiste 04/ 702 119 87.



Toppers

De examens zijn gedaan
Nu openen we geen boek
We zien de vakantie voor de deur staan
En het kerstfeestje om de hoek
Kom dus allemaal mee
We hebben pret à volonté

Nu het nieuwe jaar voor de deur staat, willen jullie wel even de tijd nemen om 
iedereen te bedanken die jullie door het afgelopen jaar hebben geholpen, met op 
de eerste plaats natuurlijk jullie favoriete leiders. Zij hebben jullie gesteund door de 
harde examenperiode, zij hebben jullie al veel leuke zondagen gegeven en zij 
wensen jullie nu een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Als jullie jullie brievenbus al eens open gedaan hebben, weten jullie alvast het 
thema van ons kerstfeestje (dat immers een spektakel wordt). We zijn zéééééér 
benieuwd in welke outfit en in welke persoon jullie gaan komen. Een tip: laat jullie 
plankenkoorts thuis! 

Na nieuwjaar komt er nog iets speciaals aan. Veel kunnen we daar nog niet over 
zeggen, maar wij kijken er toch al zeer neig naar uit. Tijdens deze ‘speciale 
gelegenheid’ kunnen de leiders jullie nog beter leren kennen en wordt ervoor 
gezorgd dat wij jullie allerbeste maatjes worden!

Zo, liefste toppertjes, wij zullen alvast duimen voor een goed rapport zodat jullie 
niet gestraft worden en nog steeds elke zondag blijven komen naar de lokalen. We 
kijken al uit naar jullie verhalen over wat jullie hebben gekregen voor kerst 
(waarschijnlijk een PS4-spel)……………. zo voorspelbaar. 

Aangezien we hier al veel vragen hebben over gekregen, willen we dit even 
rechtzetten: het budget voor het kado’tje op het kerstfeestje ligt rond de 10 euro. Dit 
mag natuurlijk iets minder zijn. Of voor diegenen met wilde plannen: iets meer mag 
ook. En dan nog dit: leider Bavve verjaart op 22 december (de dag dat keizers 
worden geboren, nvdr.). 

!!!!!!!! EEN LEUK CADEAU VOOR BAVO IS DUS ZEKER WELKOM !!!!!!! MAAR 
HOUD HET GEHEIM HE !!!!!!!!

!!!!! IK REKEN OP JULLIE !!!!!!!



Tot op het kerstfeestje xxxxxxxxxxxxxx

Jullie goeroe’s 



Kerels

Beste kereltjes,

We zitten nu al bijna in de helft van ons fantastisch chiro-jaar en weten jullie wat dat 
betekent?  Jazeker, de feesten komen eraan! En dat nadat de Sint nog maar juist is 
geweest!
Hopelijk zijn jullie allemaal flink geweest dit jaar! Want jullie weten: “Wie braaf is 
krijgt lekkers, wie stout is, twee jaar voorwaardelijk!”
(voor degenen die hem niet snappen : “ Willy's en Marjetten - 
Sinterdhaese en Zwarte Walpiet “)

Jajaja lieve kereltjes, jullie horen het goed! Kerstmis komt eraan. En dus 
ook de verjaardag van 1 van jullie leiders (leider Pj)    Schuif dus de foto’s 
van jullie leiders die in jullie living hangen maar aan de kant en maak plaats voor 
een prachtige kerstboom! 
En daarna, AMAI, het kan niet op! Nieuwjaar! Aftellen naar een nog maar eens een 
fantastisch nieuw chiro-jaar!
En naast die fantastische zondagen ook nog eens een topkamp! 
En misschien een keti-weekend !?

Wow, kereltjes wow, rustig, jullie gaan iets te hard op in de feestvreugde dat jullie 
bijna het allerleukste feest vergeten. Het Kerstfeestje natuurlijk! HET feest waar niet 
enkel jullie maar ook jullie leiders heel hard naar uitkijken! 

Een kerstfeestje is uiteraard geen kerstfeestje zonder een leuk thema! En wij gaan 
dit jaar voor compleet foute kerst met het thema: “SCHLAGER” ! Jawel jullie horen 
het goed, wij brengen het Schlagerfestival naar Lennik op 27 december!  Jullie 
krijgen één van de komende dagen nog een officiële uitnodiging!

Nog even wat praktische zaken op een rijtje:

Wanneer: woensdag 27/12 vanaf 20u tot donderdag 28/12 10u

Wat breng je mee: 
• Een beetje honger en een beetje dorst
• Dansbenen
• Een cadeautje voor 1 van je collega’s (max €10)

Tot dan !

Jullie leiders



Aspiranten

HoHoHo dag lieve kindertjes, 

Reeds 3 maanden zijn er al gepasseerd. Time flies when we’re having fun ;-). 

Na drie maanden is het tijd om de balans op te maken: we denken dat jullie nu wel 
allemaal ongeveer weten hoe je hamburgers moet bakken, ajoinen moet snijden, 
nen dolfijn moet aansteken, een tent moet rechtzetten, een diascherm omhoog 
moet hangen, enzovoort enzovoort. 

Alé, zoals ge wel al eens gehoord zult hebben: ‘ge gaat nog nen echte worden!’
Er is wel 1 ding waarin Trein en mezelf een beetje teleurgesteld waren… Moppen 
tappen!
Aangezien ‘de moppentappers’ onder jullie tijdens de zangstonde maar dun 
gezaaid waren, krijg jullie hier enkele topexemplaren waarmee je iedere lollepot 
aan het lachen brengt. 
 
 
Waarom heeft Pamela Anderson geen horloge om? Ze heeft tiet zat!  
 
Hoe wil je je eitje in de ochtend? Gekookt, gebakken of bevrucht? 
 
Waarom hebben de Citroëns van papa Poevis kofferbakverwarming?
Dan krijg je geen koude handen bij het duwen!

Hoe noem je een raadselachtig Kerst? Een quizmas! 

Voilà, bereid jullie al maar voor op het kerstfeestje. Je zal je ogen niet geloven. 
Maar eerst nog jullie grote toetsen. Wij duimen alvast! En als jullie braaf zijn krijgen 
jullie misschien een uitnodiging van Sinterklaas ;-)! 

Ciaokes byekes

Pot en Trein

Met speciale dank aan Jenske en Klaas voor de helft van dit tekstje. Ne Rodeo is jullie deel. 



CODA 

“ 

Een witte kerst als in een droom
Met tientallen lichtjes in de boom

Kerstballen blinken
Kerstklokken klinken

De gezelligste tijd van het jaar
Met een hele gezin bij elkaar

Peter Pronk



KERSTVERHAAL
In het dennenbos liep een man met een bijl en drie kleine kindertjes. De grote 
dennenbomen trokken zich van het viertal niet veel aan want zij wisten dat zij geen kwaad 
konden. De kleine dennenboompjes sidderden van angst als de man met de bijl dichterbij 
kwam. Ze trachten er allemaal zo onaantrekkelijk mogelijk uit te zien.

Al snel viel het oog van de kinderen op een prachtig boompje dat nog volop stond te 
pronken. "Deze hier is de mooiste!" riepen ze. Het was het domste boompje van het ganse 
dennenbos. Het kende het verschil nog niet tussen de lente en de winter en het begreep 
dan ook niet waarom al de andere boompjes zich zo lelijk maakten.

Vader duwde de kinderen eventjes opzij, spuwde in zijn handen en hief de bijl hoog in de 
lucht. Een iets oudere dennenboom die dit alles zag, kreeg zo'n medelijden met het 
domme boompje, dat hij zijn afhangende takken omhoog stak. Hij trok zoveel sap naar zijn 
kruin, dat zijn naalden glansden en fonkelden als kristal. Nu wuifde hij sierlijk met zijn 
takken om de aandacht van de kinderen op zich te vestigen. "Halt, vader, eigenlijk zouden 
wij liever deze hier willen."

"Zoals jullie wensen," zei vader en de bijl hakte diep in de voet van de moedige boom. De 
drie kinderen namen hem onder de arm en lachend stapten ze weer naar huis. De boom 
schreeuwde het uit van pijn, maar de mensen luisteren niet goed genoeg om de boom te 
horen huilen.

Daar stond hij nu, in het midden van de huiskamer, overdekt met slingerende lichtjes, 
slingers en bollen. Helemaal bovenaan stak een zilveren bol met een lange punt. Er waren 
al rare vogels boven op zijn kop komen zitten, maar zoiets, nee. Beneden aan zijn voeten 
stond een stalletje en hij zag hoe de kinderen er allemaal plaasteren figuurtjes inzetten 
met overal kleine schaapjes er om heen. "Zie mij hier nu staan," mopperde de boom, "ik 
ben blij dat de andere bomen mij niet zien, met al die belachelijke rommel aan mijn lijf."

Zo stond hij daar week na week. Op zekere dag maakten de kinderen weer een drukte van 
belang om en rond het stalletje. "Wel verdraaid," dacht hij. "Nu komen er nog drie beeldjes 
bij, waarvoor dient dat toch allemaal."

De dennenboom had al veel van zijn groene glans verloren en wanneer de kinderen 
eventjes aan zijn takken kwamen, voelde hij de dennennaaldjes overal langs zich heen 
naar beneden vallen. De dag daarna werd hij van al zijn versieringen ontdaan en al de 
plaasteren mannetjes werden in een papiertje gerold en in een doos gelegd.

"Het is afgelopen," zuchtte de boom. "Mij wacht de open haard, het is allemaal voor niets 
geweest." Nu werd er ook een klein ventje in een strooien bakje uit het stalletje genomen 
en voor ook hij in het papiertje ging, knipoogde hij naar de boom en zei: "Ik weet wat je 
gedaan hebt en dat zal ik nooit vergeten."

Urbain Servranckx (Urbanus)



EN DAN NOG DIT 
 


