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   13/09 Star tdag
   20/09 Chiro
   27/09 geen Chiro

   04/10 Chiro
   11/10 Chiro
   18/10 Chiro
   25/10 geen Chiro

   01/11 geen Chiro
   08/11 Chiro
   15/11 Chiro
   22/11 Christus Koning
   29/11 Chiro

   06/12 Sinterk laas
   13/12 Chiro
   20/12 geen Chiro
   27/12 geen Chiro

Deze k alender is  onder voorbe -
houd,  dus check hem ook alt i jd 

even op onze site:
https://chirolonderzeel.be/jon-

gens/

Groene Chiro-Tshirt 
 + Chiro-pull of -hemd

Chiro-broek

 

Uniform

Tshirts (€10) en pulls (€20) kunt u bij 
ons op de Chiro kopen.  
 
Voor broeken, hemden en andere Chiro- 
accessoires moet u bij DE BANIER zijn.

 

Woord vooraf  
Kalender

Voor het betere toiletbezoek
Voor het betere toiletbezoek

Vandaag, 13 september 2020, starten we een nieuw Chirojaar en slaan we 
een nieuwe bladzijde om. Dit jaar starten we met 7 nieuwe leiders. Zij zullen 
begeleid worden door de oude garde om zo alle kneepjes van het vak te 
leren. De leidingsploeg is blij om zo veel oude en nieuwe gezichten te zien 
in onze Chirofamilie. Samen maken we er een onvergetelijk jaar van. 

Vorig jaar was letterlijk en figuurlijk een zeer turbulent jaar met de stormen 
Ciara, Dennis, Ellen en Francis maar de grootste storm moest nog komen: 
het Corona-virus. We hebben ons moeten aanpassen maar met grote glans 
hebben we deze stormen getrotseerd en overwonnen. 

De grootste storm is nog steeds niet gaan liggen en dit zal waarschijnlijk 
nog even duren. Maar er zal meer nodig zijn om Chirojongens Londerzeel 
klein te krijgen. We hebben de nodige maatregelen genomen zodat alle 
Chirozondagen veilig kunnen doorgaan! 

We nemen ook afscheid dit jaar van twee ouwe rotten in dit vak, Snoro & Pol, 
bedankt voor de vele jaren en leuke momenten die we samen meegemaakt 
hebben. Kom zeker nog eens langs want jullie zijn altijd welkom.

Amor vincit omnia, en die liefde is er met hopen bij Chirojongens 
Londerzeel!!

Veel liefs

Rommel, Toon, Wout, Zeger, Jeff, Sprot, Jef, Alex, Bakker, Fimmers, Jenne, 
Mick, Wally, Matisse, Arthur, Schrans, Arne, Vic, Vonck, Liam, Soo

 

In’t verschiet

Door de opgelegde corona-maatregelen zijn we 
genoodzaakt om onze jaarlijkse kermisfuif te 
annuleren. Net zoals in de maanden maart-juni 
heeft het corona virus nog altijd de bovenhand. De 
meeste evenementen zoals (Christus Koning, Bonten 
avond,..) zijn onder voorbehoud. Als vervanging van 
onze kermisfuif organiseren we dit jaar een ontbijt 
actie. Deze zal corona-proof doorgaan op 25 oktober. 
Speciaal voor jullie in een Halloween jasje gestoken, 
meer info hierover volgt nog!



 
Leidingsploeg 2019-2020

Mini’s Speelclub

Kerels

 
                     Hoofdleiding: Jan Rommel

                       Lander Van Keer
               

                     Kassier:         Thomas Van Assche

   jongens@chirolonderzeel.be
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Aspi’s

Rakkers Toppers

Zeger heyvaert
0468.19.28.64

Wout Van Den 
Driessche
0476.41.88.72

  Toon Donies
  0498/06.97.53

   Jan Rommel
   0479/01.57.02

Jef Eeckelaers
0468/27.89.83

  Jeff Van
  Eetvelt
0472/64.32.64

Jef Uyttersprot
0495/53.52.24

Alexander 
claassens
0479/18.29.50

Liam Van Ingelgom
0497/23.57.65

Soo Van Eyken
0468/17.34.29

Jenne Wyns
0468/17.78.76

    Victor Fimmers
    0470/55.48.94

Lander Van Keer
0470/30.91.84

   Mick Stas
0473/55.51.01

Thomas Van 
Assche
0497/53.19.63

  Matisse  
  Fimmers
  0492/96.92.21

  Arthur 
  Claassens
  0471/04.01.45

Jeroen
Jans
0491/20.63.70

Arne Van 
Doren
0471/64.06.32

Vic Van
Den Bergh
0470/17.03.86

Arno Vonck
0471/66.84.24



 

Vers Vlees
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan maar deze keer zetten we de nieuwkomers van onze 
leidingsploeg in de spotlights! zeven gemotiveerde kerels stappen in een nieuw avontuur waar ze zich 
met de volle 100% voor gaan geven. Maar wie zijn deze jonge knapen nu juist?
Zoek de woorden die bij deze nieuwe leiders horen en markeer ze in de juiste kleur.

 

Efkes praktisch

Deuren vanaf 14u, start om 14u30 stipt.

Vieruurtje zelf mee te brengen.

Vanaf Topper met de fiets (jonger mag zeker ook).

Meer info via www.chirolonderzeel.be of Facebook.

Aarzel niet om uw vraag te stellen aan de leiding!

Het lidgeld bedraagt 35 euro voor een heel jaar.
We vragen om dit zo snel mogelijk over te 
schrijven naar BE45 9730 7141 6989 (op naam 
van Chirojongens Londerzeel) met vermelding 
van naam en afdeling van uw zoon.
Nieuwe leden mogen vier zondagen proberen 
vooraleer te betalen. 
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Jenne Wyns

Jeff Van Eetvelt

Jef Eeckelaers

Mick Stas

Jef Uyttersprot

Zeger Heyvaert

Jeroen Jans

Judo, sportief, kunstzinnig - Jenne
Groen, Patrick, kleinste - Zeger
Basketbal, hotelschool, icetea - Jeroen
Goedlachs, sociaal, schildpad - Mick
Skaten, gemotiveerd, deejay - Jeff
Latijn, balsport, groot - Jef. E



Het kamp begon zoals het de volgende tien dagen zou verder 
gaan, in bubbels. De ouders droegen allen flink een mondmasker 
bij het afzetten van hun rakkers en de leden werden al snel duidelijk 
gemaakt welk deel van het kampterrein voor hen was. Een eerste 
uitdaging kwam er echter al snel, want een uur voor aankomst 
bleek dat er een aspirant contact had gehad met iemand die 
besmet was met het coronavirus. Deze aspi had (zonder te weten 
dat hij contact had gehad met iemand die besmet was uiteraard) 
erna ook nog samen gezeten met de rest van de aspiranten om 
het ‘aspispel’ voor te bereiden. Na een spoedvergadering werd 
beslist dat de aspiranten een privé bubbel zouden worden tot 
het mogelijks besmette lid negatief werd getest. Het verlossende 
nieuws kwam er echter al snel en onder leiding van Van Ranst 
en Van Gucht werd er met heel de chiro een vaccin gezocht… en 
gevonden! Voor de rest van het kamp geen corona zorgen meer 
dus. 
Enkele dagen later vervolledigden de mini’s onze groep en werd 
de oud-leiding bedankt voor hun heerlijke diensten en afgelost 
door onze ervaren kookouders. Beide kookploegen verdienen 
een dikke merci voor het toepassen van de strenge maatregelen! 
Op kamp is het normaal ook iets makkelijker dan op een zondag 
om als kerel eens een praatje slaan met een mini, maar gezien 
de omstandigheden was er dit kamp jammer genoeg iets minder 
contact tussen jong en oud. Sommige leden konden niet eens 
fatsoenlijk dag zeggen tegen hun leiders van vorig jaar. Daardoor 
werd er wel nog meer genoten van de paar gezamenlijke momenten 
op een dag. Zo lieten de ‘klein mannen’ maar al te graag weten 
dat ze even luid kunnen zijn als de oudere bubbel… elke maaltijd 
opnieuw. 
Al bij al dus een speciaal kamp in een speciaal jaar. Als leider is 
het ons doel om te zorgen dat de leden zich het kamp voor de rest 
van hun leven zullen herinneren. Daar kunnen we corona nu wel 
voor bedanken. 

 

Voor 10 dagen pat(s)er

Na een erg uitzonderlijke periode blikken we in deze rubriek even terug op ons kamp. 
Voor velen is het kamp het hoogtepunt van de zomer en ook deze speciale editie was 
voor menig chiro-lid en -leider niet anders. (dat er voor de rest niets te doen viel een 
hele zomer lang hielp natuurlijk ook wel) Het begon allemaal op een woensdagmiddag. 
Toen konden, door de omstandigheden, niet enkel de jongste, maar ook de oudere 
leden hun mama en papa nog 2 uurtjes laten merken hoeveel goesting ze hadden in 
het kamp. En hoe hard ze hun ouders zouden missen natuurlijk…
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Den dikke van chiro

MINI’S (2013-2014)
Wekelijks van 14u30 tot 17u30

Mi·ni (de; m; meervoud: mini’s)
   1) het begin van iets mooi
   2) jong geleerd is oud gedaan 
   3) jongste kaliber, maar daarom niet het minst
   4) kleine vent met een grote toekomst
   5) voor zij die vol energie zitten 
De mini’s is een plek waar je een nieuw deel van je leven start, het 

Chiroleven. Dit is volgens meeste een van de beste tijden in hun leven. 

Een kans die je zeker niet mag missen.
Bij de mini’s zal je nieuwe vrienden maken waarmee je iedere zondag 

de leukste, gekste en tofste spelletjes 
zal spelen. De leiding organiseert ook 
het befaamde ‘mini-weekend’, meer info 
hierover volgt nog tijdens het jaar.
Dat dit jaar een onvergetelijk Chirojaar zal 
zijn staat buiten kijf.
Vuistje met de ellenboog (ja die stomme 
corona hé)
veel liefs jullie leiders; Jan, Toon, Wout en 
Zeger

SPEELCLUB (2011-2012)
Wekelijks van 14u30 tot 17u30 

speel•club(de,m.,mv: Speelclubs) : 
1) club die voornamelijk speelt
2) Groep van hechte vrienden
3) Ondanks dat de clubkleuren geel zij zijn de leden toch nog wat groen achter de oren4) Durven al is vettig te ravotten
5) Hebben altijd mooie mama’s
6) “Ons moeke/vake zal mij weer geire zien komen me al die vuile kleren”7) Onder leiding van 3 x jef(f) en 1 x Alexander

Speelclubbers hebben chiro van 14u30 (welkom vanaf 14u) tot 17u30. Dit onder begeleiding van 4 toffe leiders. De leidingsploeg bestaat uit 3 jonge, 
onbezonnen en enthousiaste topkerels (die toevallig ook 
nog dezelfde naam delen! Namelijk Jef, Jef en Jeff). Zij 
worden aangevuld door een ervaren en goedlachse bink 
genaamd Alex. Samen zijn wij, de leiders van de Speelclub, 
klaar voor een onvergetelijk jaar met hoogtepunten als een 
memorabel kamp en een fantastisch weekend. Zelfs het 
beruchte coronavirus zal onze pret niet bederven. HUTS!!

Liefs; jef,jef , jeff en Alexander.

Rakkers (2009-20010)
Wekelijks van 14u30 tot 18u 

Rak•ker(de;m;meervoud: rakkers)

1) ravotter, vol energie
2) klaar voor elk spelletje
3) noch kinderlijk, noch puberaal
4) grave gasten op de speelplaats
5) absoluut geen kakkers
6) zijn niet vies van een beetje modder

Dat rakkers grellige mannen zijn is ons al langer dan vandaag duidelijk. We twijfelen er dan ook niet aan dat dit een jaar vol plezier en vertier zal zijn. We geven er een lap op!

Veel liefs
Bakker, Fimmers, Mick

TOPPERS (2007-2008)
Wekelijks van 14u30 tot 18u 

top•per(de,m,mv:toppers,v:tipper)
1) Puber vol energie die warm staat voor een spectaculair chirojaar

2)toppersoon 
3) denken al veel te weten, maar luisteren toch maar beter naar hun 

leiding vol met levenservaring
4) zijn  al lang niet meer vies van de meisjes. Misschien worden er wel 

de eerste koppeltjes gevormd. Spannend!
5)durven af en toe is een frieteke eten in  het coolste lokaal van heel 

de chiro
De toppers kunnen zich verwachten aan een onvergetelijk chirojaar. 

Nieuwe vriendschappen gaan gevormd worden, want bij de toppers 

ben je nooit alleen. Geweldige leiding, enthousiaste leden en ruige 

activiteiten: een ideale cocktail dus.
vele groetjes en kusjes van Matisse, 
Wally, Arthur en Posty

KERELS (2005-2006)
Wekelijks van 14u30 tot 19u

Ke•rel (de; m; meervoud: kerels)
1) man, m.n. grote, forse man
2) moedig man
3) mannelijke puber waarbij hormonen net beginnen te spelen
4) meisjes worden plots veel aantrekkelijker
5) wordt niet afgeschrikt door vuile spelen
6) kan tegen een stootje en doet graag ruige opdrachten
7) is niet vies van een fritteke

De definities zeggen genoeg, dit jaar 
wordt een jaar vol avontuur en plezier. 
De Kerels-groep is een groep waar 
nieuwe vriendschappen gemaakt zullen 
worden en zotte verhalen voor het 
leven ontstaan! De aantrekkelijkheid 
en stoerheid van deze opkomende 
mannen zal de meisjes dan ook zeker 
niet ontgaan (knipoog). Jullie nieuwe 
leiders hebben er alvast zin in!

ASPIRANTEN (2003-2004)
Wekelijks van 14u30 tot 19u

As•pir•ant (de; m,v; meervoud: aspiranten)
1) oudste lid van de Chiro
2) maakt zich klaar om leiding te worden
3) is stevig en ruig
4) gaat graag uit
5) heeft altijd goesting in frieten
Zoals jullie zien in de definitie doet een Aspirant al eens graag ruig, dit komt zeker en vast goed want er staan veel gekke dingen op de agenda dit jaar. Eerst en vooral een knaller van een leefweek waar we binnen 10 jaar nog over zullen praten. Een onwaarschijnlijk plezant weekend  waar we eens volledig ( 
maar verantwoord) kunnen losgaan. 
Meerdere vuile en vettige zondagen 
die we maar al te graag afsluiten 
met een frietje. De leiding kan 
alvast niet wachten om elk moment 
onvergetelijk te maken. Hopelijk 
hebben jullie er evenveel zin in als 
ons!
Jullie kapoenen, Soo en Liam.

Neem een kijkje naar bij de betekenissen van elke chirogroep!
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Neem een kijkje naar bij de betekenissen van elke chirogroep!
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75 jaar Chirojongens

In 1946 besloten enkele Londerzeelse jongeren de handen uit de mouwen te steken en de Chiro van 
Londerzeel op te richten. Onder leiding van Henri Steenackers werden de eerste stappen gezet bij het 
oprichten van de jongenschiro, het heem was toen nog niet op de gekende plaats in de Brusselsestraat maar 
op het Heldenplein. Pas in 1956 verhuisden we naar onze huidige stek. Geleidelijk aan werd er gebouwd aan 
een gezonde Chiro voor en door Londerzeelse jeugd.

Ondertussen draaien we al 75 jaar op volle toeren en dat moet gevierd worden! Zoals reeds in het voorwoord 
vermeld werd, staat op de laatste pagina een kalender van wat jullie allemaal mogen verwachten tijdens dit 
feestjaar. 

Bedankt!Bedankt!
Graag wilt de leiding iedereen bedanken die ons gesponsord heeft voor het kamp. Als Chiro hebben we de extra kosten 
moeten maken zodat alles veilig kon verlopen. Zoals de corona cijfers na het kamp ons vertellen ( dit zijn er 0) hebben de 
genomen maatregelen duidelijk gewerkt!
We hebben iedereen laten zien dat JongensChiro Londerzeel niet snel klein te krijgen is, en alles op alles zet zodat onze 
leden kunnen genieten van een zorgeloos kamp/chirojaar. Dit zal dit jaar ook niet anders zijn, wees daar maar zeker van!
Nogmaals dikke merci aan iedereen die ons gesteund heeft.



Colofon:
   Redactie:          Ontwerp: 
      Jan Rommel               Jef Uyttersprot    
      Arthur Claassens
      Thomas Van Assche

Redactie@chirolonderzeel .be
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Kalender 2020-2021

Ontbijt-actie 25 oktober

Christus koning 22 november

Sinterklaas 6 december

Bonten avond 29 december

Etentje 17 april

Kamp 14-24 juli

Oudleidingskamp 9-11 juli

FW 27-29 augustus


