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Voorwoord 
 

Beste Chiroman, beste ouder, beste 

Chirosympathisant, 

 

Zalige Hoogdag allemaal! De vastentijd zit erop, 

ongetwijfeld heeft u de afgelopen weken kunnen 

bezinnen over het reilen en zeilen van het leven.  

En één zaak is u ongetwijfeld opgevallen: wat is het 

leven toch minder schitterend zonder Chiro…  

Maar juist daarom komen wij uitgerekend vandaag, 

dé traditiedag van de hoop, met ons Zondagske 

aangewaaid! We bevinden ons nu wel in een kleine 

Chiropauze, de drive en het enthousiasme achter 

Chiro jongens Lennik is allesbehalve mee in slaap 

gedommeld. Via het wereldwijde web proberen wij 

zo goed als mogelijk om alvast allerlei activiteiten in 

de toekomst vorm te geven. Hoever in de toekomst 

precies is nog vol spanning af te wachten maar het 

staat vast dat het met onze “verrijzenis” zal 

spetteren dat de vonken er vanaf zullen vliegen.   

In tussentijd proberen wij ook vanop afstand stukjes 

van het Chirogebeuren tot al onze leden te brengen. 

Zo werd gisteren al onze 10e uitdaging van de     

anti-coronaversalis gedeeld op onze Facebook-

pagina en op onze website. Zolang onze Zondagen 

niet kunnen doorgaan vanuit onze geliefde lokalen, 

zullen wij challenges uit onze mouw blijven 



3 
 

schudden. Voel jullie vrij om de creatieve 

uitvoeringen van jullie zoon of zonen te delen met 

ons via Facebook, via bericht aan Chiro jongens 

Lennik of via een mailtje. Alle inzendingen die we 

tot nu toe kregen, bevestigden alvast dat ook bij 

onze leden het Chirogevoel allesbehalve 

verdwenen is. Wat maakt ons dat ongelooflijk trots! 

Daarom hebben wij ook besloten om een 

smaakmakende prijs uit te reiken aan het lid dat de 

meeste uitdagingen tot een goed einde weet te 

brengen!  

Tot slot rest mij jullie allen nog een goede 

gezondheid toe te wensen en uiteraard ook veel 

leesplezier. 

 

Hou jullie goed en geniet van deze vrolijke 

Paaszondag! 

 

Nelis Dhont  

Chiro jongens Lennik                                                        

www.chirojongenslennik.be                                            

https://www.facebook.com/chirolennik.jongens/ 

 

 

 

 

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

Dag beste drommeltjes! 

We hebben elkaar nu al even niet meer gezien 

door het coronavirus. Dit vinden jullie leiders 

zeer triestig. We hopen dat we na deze 

afwezigheid van Chiro de eerste zondag weer 

allen zeer voltallig op de Chiro aanwezig 

kunnen zijn. Het is daarvoor wel zeer belangrijk 

dat jullie allen gezond en wel thuisblijven en 

zeker jullie handjes niet vergeten te wassen.  

Terwijl we allemaal wachten op de volgende 

Chiro zondag hoop ik ook dat jullie allemaal 

meedoen aan de anti-coronaversalis wedstrijd. 

Ik hoop dat jullie hiermee toch nog wat kunnen 

genieten van jullie Chiroloze dagen want jullie 

leiders missen jullie heel hard. 

Veel groetjes van jullie leiders  

Coronavrije Poevis (tuur), Coronavrije Arthur 

en Coronavrije Tom 
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SPEELCLUB 

Yow yow speelclubbers, 

 

Het is verdorie veel te lang geleden ondertussen. 

Wij zijn dan ook een beetje bang dat jullie zich 

zonder jullie fenomenale leiders hele dagen 

vervelen. Daarom hebben we hieronder een aantal 

van jullie favoriete liedjes geplaatst. Maarrr nu zijn 

we toch niet de originele tekst van al die liedjes 

vergeten zeker… kunnen jullie raden welke liedjes 

we zoeken en de juiste versie ervan zingen? 

Succes!  

 

We zitten met een zucht, 

Verveling in de lucht, 

We zitten maar te gapen naar de televies, 

Maar ’t Chiro goed idee, 

Op Facebook doe maar mee, 

Weg van de canapé 
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Tip: Jens dacht dat dit liedje van Jebroer is maar 

Maarten geloofde niet da zijn broer, leider Robrecht, 

zo een goede muziek kan maken. 

 

Voilà, bouw nu maar een stevig feestje vandaag in 

jullie kot en hopelijk tot snel boys!! 

Veel groetjes, de speelclubleiding  

Wij zijn 

de speelclub van Lennik  

Jenske,  

je hoeft niet te huilen 

Spelen alsof elke dag hier de beste is 

Hoop snel Chiro want het is een groot 

gemis.   

 

Ramp bij Maarten, ramp bij Maarten, 

Zie hem zitten, zie hem zitten, 

Opt Wc, op Wc  

En hij heeft geen toiletpapier 

En hij heeft geen toiletpapier 
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RAKKERS 

Liefste rakkertjes 

 

Het is nu toch al zo lang geleden dat we elkaar 

nog eens hebben gezien… wij liggen elke avond 

wakker, dromend over een zondag dat we nog 

eens Chiro kunnen geven aan onze favoriete 

leden. Helaas lijken dit dromen voor nog ietsje 

verder in de toekomst. Daarom dat wij ook op 

onze Facebook pagina van de Chiro begonnen 

zijn met elke 2 a 3 dagen een spel te plaatsen 

voor de leden en raden zeker aan om hier ook 

aan mee te doen, want het is natuurlijk een zeer 

mooie prijs      . Maar dit terzijde hopen we dat 

jullie zich niet te veel vervelen thuis en genoeg 

voor school doen nog steeds. Als jullie tijd op 

overschot hebben, kunnen jullie zelf al eens 

beginnen nadenken over jullie leidingsbeloftes 

voor binnen 6 of 7 jaar.  

We hopen dat jullie ook allemaal gezond zijn en 

ver weg van corona blijven. Wij zijn allebei nog 

coronavrij. Hopelijk blijft dit ook zo. We kijken 
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ook al zeer hard uit naar het kamp en zijn al 

volop aan het nadenken voor leuke activiteiten.  

We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal 

even enthousiast weder te zien op de 

eerstvolgende Chirozondag. Maar gelukkig 

hebben we nu eerst 2 weken paasvakantie om 

uit te rusten van de afgelopen weken.  

Tot slot wil ik nog eens Bram in de spotlight 

zetten die tot nu toe al de opdrachten van de 

anti-coronaversalis heeft meegedaan en 

daarmee niet alleen een voorbeeld voor alle 

rakkers is, maar een voorbeeld voor de hele 

Chiro! Goed bezig Bram! 

Groetjes de Rakkerleiding 
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TOPPERS 

Yo the boys, 

 

“Een beter wij 

Begint bij iets minder mij. 

Ik raak jou niet aan. 

Maar ik ben je nabij” 

 

Voilà, doorheen deze coronatijden 

worden we wat poëtisch maar 

vergis jullie niet …onze 

Chiromentaliteit en spirit blijft nog 

altijd overheersen hoor. 

We hopen in ieder geval dat iedereen gezond en 

wel is samen met de mensen rondom jullie.  Het zijn 

geen gemakkelijke tijden en wat nu gebeurt, hebben 

we nog nooit meegemaakt.  We missen de Chiro 

evenzeer als jullie.  Het kriebelt enorm om er weer 

in te vliegen.  Dit moment van stilstaan geeft ons 

alleen nog maar meer een boost van inspiratie en 

knettergekke ideeën om samen met onze 

Toppertjes te doen wanneer deze tijden achter de 

rug zijn.  Geloof ons….we gaan spetteren en extra 

genieten van onze tijd samen op zondag!!! 
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Het is heel belangrijk voor ons allemaal om al onze 

positiviteit te bundelen en zelfs in deze tijden 

contact te houden.  Volg ons dus zeker via 

facebook waar jullie regelmatig leuke spelletjes en 

opdrachten gaan vinden.  Jullie blijven altijd in onze 

gedachten. 

Keep safe en vooral “BLIJF IN UW KOT”. 

We eindigen met een humoristische 

noot: 

Oproep van de orde van de 

psychiaters:  Het is normaal dat u in 

deze tijden van corona begint te praten tegen de 

muren, planten, stoelen….contacteer ons pas 

wanneer u antwoord krijgt!!  
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KERELS  

Beste Kerels en sympathisanten,  

Jullie leiders verkeren nog steeds in goede gezondheid 

maar na drie weken in lockdown beginnen we toch al 

wat last te krijgen van cabin fever, hopelijk vergaat deze 

vreemde periode jullie wat beter. Covid-19 heeft onze 

normale Chiro-werking helemaal op zijn kop gezet; geen 

leuke zondagen meer, het paasetentje valt in het water 

en de papierslag gaat ook niet meer door. Jullie 

leidingsploeg is echter niet bij de pakken blijven zitten! 

Dankzij de huidige spitstechnologie zijn onze 

vergaderingen online doorgegaan, zo kunnen we jullie 

met trots mededelen dat het kamp volledig voorbereid 

is.  

 

Laat ons hopen op een snelle versoepeling van de 

maatregelen want we missen jullie. 

 

Draag goed zorg voor jullie zelf en voor de mensen 

rondom jou. We wensen alle Kerels en hun familie een 

goede gezondheid toe! 

 

Groeten 

Lennert en Bart  
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ASPIRANTEN 

Beste aspirant, 

 

Als je dit leest, wilt dit zeggen dat jouw 
attituderapport, opgemaakt door jullie lieftallige 
leiders, in orde was. 
U bent tot nu toe braaf geweest en we hebben 
niet echt erge klachten om mee te delen.  
Dit rapport kunnen jullie bekijken op volgende 
site: 
 
Jullie leiders missen jullie enorm, kunnen jullie 
jezelf wat bezighouden? Wij gaan proberen nog 
vóór het einde van de coronacrisis een online 
quiz te doen om te achterhalen of jullie 
Chirogeschiedeniskennis nog op pijl staat. 
Hou hiervoor zeker de groepchat in de gaten. 
 
Stay safe & tot snel knapen 
 

Check via onderstaande link jullie persoonlijk 

attituderapport.  

http://www.chirojongenslennik.be/aspiranten

-overzicht/

http://www.chirojongenslennik.be/aspiranten-overzicht/?fbclid=IwAR1PLaknio5fuSSTXK3a0zNe00FFk_sfEN-RP6WTTOEx9-vTzXDOsfWvF0U
http://www.chirojongenslennik.be/aspiranten-overzicht/?fbclid=IwAR1PLaknio5fuSSTXK3a0zNe00FFk_sfEN-RP6WTTOEx9-vTzXDOsfWvF0U
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Amusement  
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Pasen  paashaas  chocolade Jezus 

kuiken  wortel  eieren  opstanding 

lente   konijn  mand  discipelen 

tulp   narcis  avondmaal kruis   

h v r w a o c w n m d c e p z 

p y u p t r o w r f x w g h e 

s g y k a m k v o w o g k n d 

o d j k o a y w p r e o v a p 

e i e r e n s i s v t m m r o 

i s z g k d i h t v b e a c o 

x c u i r n e j a h p s l i p 

g i s u u t j f n a a x p s t 

h p b n i s l n d x s t y q p 

l e f s s a l e i g e t b j q 

l l b t b h o w n l n v l a a 

n e k i u k v y g t u l p s r 

u n c h o c o l a d e z n g e 

e p o y a v o n d m a a l o m 

v p y r r y u n e h u b x d y 

Vinden jullie de 16 woorden?  
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Kunnen jullie achterhalen welke 

bekende figuren/personen vandaag 

tot paashaas zijn omgetoverd?   
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Oplossingen 

Pagina 15 

Pasen, wortel, paashaas, mand, konijn, lente, 

kuiken, eieren, tulp, chocolade  

Pagina 16 

1. Pasen 

2. Chocolade 

3. Paashaas 

4. Wortel 

5. Lente 

6. Kuiken 

7. Mand 

8. Tulp 

 

Pagina 18 

Obelix               Leider Brecht en Leider Robrecht 

Jommeke          Marc Van Ranst 
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Lekker smikkelen met 

leider Tom  

Op de menu: heerlijke muffins! 

 

INGREDIËNTEN 

• 80 gram boter 

• 100 gram suiker 

• 100 gram zelfrijzend bakmeel 

• 2 eieren 

• 1 zakje vanillesuiker 

 

BEREIDING 

Basisrecept is goed voor 8-10 muffins. Bekleed een 
muffinvorm met 8 tot 10 papieren vormpjes Doe de 
boter, suiker, eieren en bakmeel in een grote kom en 
klop met een elektrische mixer tot een glad mengsel. 
Schep het mengsel in de vormpjes. Bak de cakejes 
ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde oven op 
200 graden tot ze goed gerezen en goudbruin zijn. 
Voor mogelijke variaties spatel door het gemixte 
beslag bij stap 2 bijvoorbeeld: Stukjes chocolade, 
Cacaopoeder, kaneel en stukjes appel, rozijnen, 
kokos, geprakte banaan ect.  

https://www.solo.be/nl/ingredienten/boter/
https://www.solo.be/nl/ingredienten/ei/
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Eindigen met nog een 
topschijf van formaat  

 

https://www.youtube.com/watch?v=etmcxyog_Ec 

 

Gooi daar in jullie kot die 

dansbenen maar eens lekker 

los! 

https://www.youtube.com/watch?v=etmcxyog_Ec
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          xxx Chiro Jongens Lennik xxx 

 

 


