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VOORWOORD 
 

Beste ouder, Chiroman of sympathisant, 
  
Voor u ligt het kersverse eerste “Zondagske” van dit 
Chirojaar. Via deze weg willen wij jullie ten eerste op 
de hoogte houden van de laatste Chiro-nieuwtjes en 
de verdere nodige informatie. Anderzijds is deze 
publicatie ook gewoon uiterst geschikt als de perfecte 
ontspanning na een lange en vermoeiende school of 
werkdag. Ik dank jullie alvast om de tijd te nemen deze 
editie de nodige aandacht te schenken.  
 
Eerst en vooral is dit de perfecte gelegenheid om het 
jaarlijkse Chirothema te delen. Deze wordt dit jaar 
ingeluid met de titel ‘Grenzeloos Chiro’. In spel kunnen 
we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er 
jeugdbewegingen met dezelfde doelen bezig: kinderen 
en jongeren laten organiseren, leren, ervaren, spelen. 
Door te focussen op ‘internationaal’ willen we 
Chiroleden en -leiding motiveren extra aandacht te 
besteden aan een eenheidsgevoel, Chiro dat is wat 
ons bindt! 
 
Ook wij zijn wekelijks met onze 14-tallige leidingsploeg 
druk bezig dit Chirogevoel met al onze leden te delen. 
Het nieuwe Chirojaar brengt echter wel veranderingen 
met zich mee. Zo namen we afscheid van 5 
fenomenale leiders. Bavo, Wauter, Edgar, Wouter en 
Pieter-Jan, graag zou ik jullie via deze weg nog een 
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laatste keer hartelijk bedanken voor de jarenlange 
inzet voor Chiro Jongens Lennik!!!!! Ook mochten we 
dit jaar 4 nieuwe leiders verwelkomen die de 
verderzetting van onze 62-jarige Chiro weer verder 
verzekeren. Welkom Maarten, Arthur, Casper en Toon! 
Ik ben er van overtuigd dat deze nieuwe krachten ons 
de komende jaren met evenveel passie zullen 
versterken. 
 
Nu dat de werving alweer even achter de rug is en ook 
de eerste papierslag en de fuif een groot succes 
waren, zetten we weer volledig in op spectaculaire en 
zotte zondagactiviteiten voor alle groepen. Na twee 
meer dan geslaagde maanden ver, kan ik jullie nu al 
verzekeren dat dit een memorabel Chirojaar zal 
worden.  
 
Ten slotte is het een eer en genoegen om vanaf heden 
verantwoordelijk te zijn voor dit befaamd boekje. 
Contacteer me gerust indien u vragen of opmerkingen 
heeft. Ik hoor het graag!  
Nelis Dhont, Chiro Jongens Lennik  
 
www.chirojongenslennik.be  
facebook.com/chirolennik.jongens 

http://www.chirojongenslennik.be/
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DE WERKING VAN DE CHIRO 
 

Info 

- Elke Chirozondag gaat van start om 14u 

aan de lokalen op de markt. Indien dit in 

uitzonderlijke gevallen niet om 14u is, wordt 

u vooraf uiteraard verwittigd door de leiders 

van uw zoon. In onze Chiro spreken we 

over 6 leeftijdscategorieën. De jongsten 

onder ons, de Drommels (°2012-2013) en 

de Speelclub (°2010-2011), hebben Chiro 

tot 17u. De Rakkers (°2008-2009) gaan 

nog een halfuurtje later door: 17u30. De 

oudsten onder ons, beginnend bij de 

Toppers (°2006-2007), hebben Chiro tot 

18u. Nadien volgen de Kerels (°2004-

2005) tot 18u30 en tenslotte de Aspiranten 

(°2002-2003), die de kans krijgen om zich 

te amuseren tot 19u. 
 

- Voor vragen en/of opmerkingen kan u altijd 

bij mij,  de hoofdleider, terecht.  Ik neem 

voor de tweede keer de 

verantwoordelijkheid van de leidingsploeg 

op mij. Ik leid de wekelijkse vergadering op 

vrijdag, de zogenaamde ‘LK’ en bespreek 

met de leidinsgploeg wat beter kan, waar 
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we fier op mogen zijn of hoe we iets anders 

kunnen aanpakken. 
 

- Onze hoofdleider staat voortdurend in 

contact met onze volwassen begeleider: 

Ben Blendeman. Hij ondersteunt dit jaar 

voor de tweede keer onze groep van 

leiders en is als dusdanig doorgegroeid tot 

een echte spreekbuis van onze Chiro. Ben 

woont ook wekelijks de vergadering bij om 

bij te sturen waar nodig en/of advies te 

geven. Ook bij hem kan u terecht met 

hetgeen waarmee u zit. 
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Uniformen 

- Ons hip en klassevol uniform is vanaf de 
Rakkers 
verplicht. Dit bestaat uit: 

• een Chirohemd 
• een Chiroshort 
• grijze sokken 
• bottines 

 

Bart Daem is de leider die hiervoor bevoegd 

is. U kan hem altijd op zondag benaderen of 

in de loop van de week contacteren in 

verband met het uniform. U bent natuurlijk 

ook vrij om zelf het uniform te gaan kopen in 

de Chirowinkel (‘De Banier’). Deze zijn weid 

verspreid in België, de dichtstbijzijnde voor u 

bevindt zich waarschijnlijk in Aalst of in 

Brussel.   

 

Het t-shirt van de Chiro en onze 

gepersonaliseerde Chiro Lennik truien zijn 

optioneel. Daar kan leider Bart u ook bij 

helpen, maar dit hoort niet bij het verplichte 

uniform op zondag. 
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Kalender 
- 17 november: Chiro! 

- 24 november: Geen Chiro 

- 1 december: Chiro! 

-  8 december: Chiro (Sintbezoek) 

- 15 december: Chiro! 

 
Opmerking: Als deze kalender wijzigingen 

ondergaat, breng ik u hiervan zo snel 

mogelijk op de hoogte via mail, via het 

Gimme platform of via een sms van de 

leiders van uw zoon. Informatie rond de 

kerstfeestjes en de examens van de leiding 

wordt meegegeven in het volgende 

Zondagske.
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DE GROEPEN 
 
De drommels  

 
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaag Drommeltjes!! 

 

Het jaar is nu al eventjes bezig en velen van jullie zijn vaak 

talrijk aanwezig      . 

Dit jaar wordt weer een top editie, dat is toch zeker onze 
ambitie. 
Vanaf nu wordt het weer een beetje kouder en dat baart een 
beetje zorgen als ouder. 
De koude vormt voor de drommels geen probleem want wij 
zijn stoere binken en slagen ons overal doorheen. 
Elke zondag begint om 2 en eindigt jammer genoeg om 5 , 
tegen dan is zo goed als al onze energie uit ons lijf. We gaan 
elke week zoveel mogelijk buiten ravotten, dus we zien jullie 
hopelijk elke zondag weer met jullie botten! 
 
Groetjes jullie leiders, 
Tuur (poevis), Arthur en Tom 
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 De Speelclub 

 
Ergens in een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan vormen 20 

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 drie grote helden leider Jens, leider Maarten 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 avonturiers. Hun leiders kunnen 

maar niet genoeg krijgen van al de pret die ze beleven met hun 

Speelclubbers. Daarom organiseren zij naast de wekelijkse 

bijeenkomsten ook nog andere zotte activiteiten. Zo mogen zij 

bijvoorbeeld nog razendspannende uitstapjes, een betoverend 

kerstfeestje en een knotsgek weekend verwachten in het 

komende chirojaar. Over de activiteiten kan ik nog niks 

verklappen maar één ding staat vast: 
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De Rakkers 

 
Dag liefste rakkertjes van me 
 
Nu we het jaar volledig hebben ingezet en de eerste, 
fantastische, weken alweer voorbij zijn kunnen we nu 
eens beginnen met af en toe is een zotte activiteit te 
doen. Wij hebben alvast leuke ideeën voor het 
komende jaar en hopen dat jullie er ook zin in hebben. 
Wat die ideeën zijn gaan we nog even aan jullie 
verbeelding overlaten, maar ik ben er zeker van dat 
jullie het zeer leuk zullen vinden, en wij natuurlijk ook. 
Als jullie zelf nog toffe ideeën hebben om als activiteit 
te doen, mogen jullie dat zeker altijd aan ons laten 
weten en dan zullen we dit wel is overwegen. 
Veel plezier nog op school en tot zondag! 
 
Jullie 2 favo leiders 
Toon en Brecht 
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De Toppers 
 
Dag lieve Toppertjes, 
 
We kunnen de glimlach niet van ons gezicht krijgen als we 
denken aan de afgelopen zondagen. Wat zijn we fier op 
onze x-koppige groep van geweldig toffe gasten.  De eerste 
weken zijn voorbij gevlogen en we hebben samen al een 
supertijd beleefd.  Het is heel fijn om ieder van jullie elk 
weekend wat beter te leren kennen.  Elk in zijn eigen zijn, 
met zijn eigen kantjes en trekjes maar één voor één zijn jullie 
letterlijk toppertjes. 
 
 
Slaap maar op jullie twee oren want we hebben nog heel wat 
in petto voor jullie het komende jaar.  We kunnen natuurlijk 
nog niet teveel verklappen want we willen dat jullie elke 
zondag met spanning uitkijken naar een onvergetelijke 
namiddag.  We willen er samen met jullie aan werken om de 
band elke zondag een stukje sterker aan te smeden en te 
groeien naar een hoogtepunt tijdens de zomer…ons kamp. 
Er  is een nieuw lid “Jay” en we kunnen hier alleen maar 
dankbaar voor zijn.  Hij heeft zijn plaatsje in de groep alvast 
veroverd….welkom dus in onze groep van vriendschap. 
 
Wij zijn klaar om jullie elke zondag te entertainen dus 
hopelijk kunnen we elke week op een voltallig team rekenen.  
Wij, jullie leiders, hebben de snaren op elkaar afgestemd en 
zullen jullie doorheen een fantastisch jaar begeleiden in 
plezier, groepsgeest, activiteiten, lachbuien (en ook een 
traan indien nodig voor de emotionelen onder ons …Tordeur 

we kijken niet naar jou      ) en nog zoveel meer. 
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Tot volgende zondag….. 
 
TOPleider Klaas en Casper 

 

 
 

 



14  

De Kerels 
 
Beste Kerel, ouder of kurieuzeneus, 
 
Eerst en vooral willen we alle leden bedanken voor de 
talrijke opkomst elke zondag opnieuw. De kerels doen 
hun naam alle eer aan; voor ruwe spelen, modder en 
wat regen draaien ze hun hand niet om. 
 
Dit jaar is het nationale jaarthema “Grenzeloos Chiro”, 
alle Chiro’s worden aangemoedigd om andere 
jeugdbewegingen over de landsgrenzen heen te 
ontmoeten, zo kunnen we onze blik verruimen en uit 
onze comfortzone treden.          
                                                                                                                        
Als leiding vonden we dit een fantastisch idee dus 
contacteerden we per direct de Chiro van 
Selatpanjang in Sumatra. We hebben moeten 
vaststellen dat ons Minongkabaus een beetje roestiger 
is dan we hadden gedacht. Tot onze grote verbazing 
kregen we 14 stère merbau hardhout toegestuurd in 
plaats van vliegtickets richting Sumatra en hun top 3 
leukste spelletjes.       
                                                 
We zullen ons best doen om eens een spel te spelen 
met een jeugdbeweging dichter bij huis. 
 
Vele groetjes van jullie leiders 
Lennert en Bart 
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De Aspiranten 
 

Hey Boyzzzzzzzzzzzz, 
 
de eerste maanden zijn gevlogen maar dat kan ook niet 
anders met 2 zo een topleiders. 
Sommige vragen zich af wat jullie nu wel allemaal zowat 
hebben geleerd als aspirant. 
 
hoe je hamburgers moet bakken, ajuinen moet snijden, nen 
dolfijn moet aansteken, een tent moet rechtzetten, een 
diascherm omhoog moet hangen, een jas moet ophangen, 
…. . 
 
De fuif was zoals altijd een succes maar dat kan ook niet 
anders. Iedereen was ook gemotiveerd om een eerste centje 

te verdienen en dat zullen we voelen op kamp .  
 
nog een berichtje van algemeen nut; We zullen ook geregeld 
de fiets op springen zoals jullie al weten dus zie dat u fiets in 
orde is en niet in het midden van de rit uitklaar valt en 
vergeet zeker niet de wekelijkse foto’s of zoals Matteo een 
volledige fietscatalogus.  
 
jullie topleiders  
Skeef, Brent.
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TEGEN DE VERVELING 

 
Hier is een mooie selfie van alle leiders, maar er is ergens iets misgelopen. Alleen hun 
haar is zichtbaar, weet jij welk haar van welke leider is ? Veel succes ! 
 
 
 
 
1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.                           8.  
 
 
 
 
 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

ANTWOORD:  
1.Maarten 

2.Nelis 

3.Lennert 

4.Tuur 
5.Brent 

6.Arthur 
7.Klaas 

8.Robrecht 

9.Casper 
10.Jens  

11.Tom 
12.Brecht  

13.Bart 
14.Toon 
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Lachen, gieren en brullen met Chirojongens Lennik  

 

 
1.Wat zeggen twee onzichtbare mannen tegen elkaar als ze elkaar tegenkomen? 
'Ik heb je lang niet meer gezien!' 
 
2. Jan zegt tegen Piet: 'Volgens mij zit er iets in mijn schoen.' Piet antwoordt: 'Ja 
natuurlijk! Je voet zit er toch in!' 
 
3. Twee apen zitten in de dierentuin. Zegt de ene aap tegen de andere: ‘Zielig hè, 
al die mensen achter de tralies!’ 
 

4.  
 
 

5.  
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6.  
 
7. Het was etenstijd in het vliegtuig. "Wilt u iets eten?" vroeg de stewardes aan 
een man. "Waaruit kan ik kiezen?" vroeg hij. "Uit ja of nee." zegt de stewardes. 
 
8. Een man kwam thuis met twee grote emmers koemest voor de tuin, die hij had 
gehaald bij een boer uit de buurt. "Waar is dat voor," vroeg zijn zoontje van zes. 
"Voor de aardbeien," zei de man. Het zoontje staarde hem aan en zei toen: "Ik 
heb ze liever met slagroom, mag dat ook?" 
 
9.Twee onderbroeken liggen in de wasmand. Zegt de een tegen de andere: zeg, 
ga jij niet op reis. Nee zegt de andere: ik ben al bruin genoeg! 
 
10. Waarom hangt een dom blondje gordijnen aan haar computer? Om windows 
te openen. 



19  

 

1. Chirolied. 
Zo kunnen jullie voorbereid naar de 

zangstonde van leider Arthur komen. 

 
Ten strijd 

 
De lucht is blauw, de 

hemel hel; wij rukken 

aan met velen. 

De zomerzonne 

gloeit zo fel, komt 

onze vreugde 

delen. 

De tijd breekt aan 

om moedig, 

fier en rein, 

met chiro-

vaan, 

tot strijd bereid te zijn 

en kranig koen te kampen. 
 

 
P.S. Als jullie een leuk mopje/raadseltje weten of zelf 
een gedichtje kunnen maken, mogen jullie dit altijd 
sturen naar  nelis.dhont@chirojongenslennik.be. Zo 
kunnen jullie jullie eigen creatie misschien 
bewonderen in het volgende Zondagske! 

mailto:%20nelis.dhont@chirojongenslennik.be.
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CONTACTGEGEVENS 
 

Leiding 

 

Drommels 
 
Tom Van der Cruyssen 

+324 91 88 68 32 
 

Tuur Deschuyffeleer 
+324 73 50 04 17 

 
Arthur Houbracken 

+324 78 11 94 89 
 

Toppers 
 
Klaas Barbé 

+324 70 04 12 32 
 

Casper Nelissen 
+324 92 98 23 44 

Speelclub 
 
Nelis Dhont 

+324 79 37 23 28 
 

Jens Van Der Kelen 
+324 73 75 49 32 

 
Maarten de Haen 

+324 70 49 45 00 
 

Kerels 
 
Bart Daem 

+324 70 21 19 87 
 

Lennert Van Hauwermeiren  
+324 76 04 61 88 

Rakkers 
 
Brecht Bossuyt 

+324 77 55 10 54 
 

Toon Mostinckx 
+324 85 06 07 44 

Aspiranten 
 
Robrecht de Haen 

+324 70 02 52 69 
 

Brent Coelmont 
+324 72 29 76 58 

 
Volwassen Begeleider 

 
Ben Blendeman 

+324 75 78 16 86 
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