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Hoofdleidingsartikel 
 

Wil je de hoofdleiding contacteren? Mail naar chirohoeilaart@hotmail.com 
of bel naar Marinne (0494 22 41 89) of Josephine (0471 48 08 37) 

 
Beste vriendjes en vriendinnetjes, 

Wat waren het weer 2 supertoffe maanden op de Chiro! Het chirojaar is zeker nog 
niet voorbij, maar dit is wel de laatste chirist van 2019! Er staat weer heel wat op het 
programma dus neem alles eens rustig door en dan komt alles zeker en vast in orde! 

Zie hier alvast de belangrijkste data voor de november en december: 

• Brochettefestijn – zondag 17 november 

Chiro Hoeilaarts wereldberoemde BROCHETTEFESTIJN! Kunnen jullie de heerlijke 
brochetten en frietjes al ruiken? Wij wel hoor!! Vanaf 11 uur is iedereen welkom in De 
Eekhoorn! Reserveren is aan te raden en kan bij Charlotte Prévost: 
charlotte.prevost99@gmail.com. NIEUW SINDS JAAR: het veggie-op-een-stokje! 
Wil je weten wat dat is? Kom dan eens langs om te proeven! 

• Sinterklaas – zondag 1 december 

SINTERKLAAS komt naar de Chiro! Iedereen is welkom vanaf 14u om Sint te 
verwelkomen en wat lekkers te verdienen. Tenminste... als ze braaf zijn geweest... 

 

Kinderen die nog niet ingeschreven zijn (of nog moeten betalen) kunnen nog steeds 
35 overschrijven op het rekeningnummer: BE28 7340 0670 3820, met de naam van 
het kind in de mededeling + een mailtje naar chirohoeilaart@hotmail.com met naam, 
adres, telefoonnummer en geboortedatum. 

Graag willen we nog iedereen vragen om zeker elke week in Chiro-uniform naar de 
Chiro te komen, zo zijn we goed herkenbaar in groep. En last but not least, de 
chirozondagen duren steeds van 14:15 tot 17:00. 

Nog vragen? Aarzel niet om de site te raadplegen (www.chirohoeilaart.be) of om ons 
te mailen op chirohoeilaart@hotmail.com. Je kan ook altijd bellen naar Marinne 
(0494 22 41 89) of Josephine (0471 48 08 37).  

Indien u andere vragen heeft, die specifiek voor de leiding van een bepaalde groep 
bestemd is, verwijzen we naar de rubriek ‘leiding’ op onze site of iets verder in deze 
chirist, waarop alle nummers en adressen van onze leidingsploeg te vinden zijn. 

 
Veeeeeeeeeeel kusjes! 

Marinne & Josephine 
  



Belangrijke data – 2020 
 
Zodat niemand toffe evenementen van de Chiro moet missen, delen we nu alvast de 
belangrijke data van 2020 mee! Schrijf ze zeker op in jullie agenda want wij kijken er 
alvast naar uit!  
 
 
 

• Zaterdag 29 februari 2020: Chiro Hoeilaart Quizt 
• Zaterdag 14 maart 2020: Fuif voor de jeugd van vroeger 
• Zondag 12 april 2020: Paaseierenraap 
• Zondag 17 mei 2020: Daguitstap 
• Zondag 24 mei 2020: Laatste chirozondag en kampinschrijvingen 

 
• 21 – 30 juli 2020: Kamp 
• 25 – 30 juli 2020: Kamp voor de kapoentjes 

 

 
 

  



Contactgegevens leiding 

  



KAPOENEN	
NOVEMBER-DECEMBER	

Wij	vonden	het	in	september	en	oktober	alvast	SUPERMEGAGIGANTISCH	
LEUK!!!	Maar	oooooh,	het	laatste	programma	van	het	jaar	komt	er	weer	aan!	
L	Maar	wij	zijn	kapoenen	en	wij	gaan	er	nog	een	supertof	2019	van	maken!!	

NOVEMBER	

3	november:	Oooooooh,	het	is	vandaag	de	eerste	zondag	van	de	maand	dus	vandaag	is	er	
geen	chiro	L		

10	november:	Hoera,	we	zijn	weer	terug!	We	gaan	ravotten	in	het	bos!!	Doe	
jullie	laarzen	en	warme	kleren	(die	vuil	mogen	worden)	want	we	garanderen	
mama	en	papa	niet	dat	we	proper	terugkomen	;)		

17	november:	De	leiding	is	hard	aan	het	werken	op	het	
brochettefestijn!	Kom	met	mama,	papa,	oma,	hond,	kat,	
buurjongen	lekkere	brochetten	of	een	veggie-op-een-
stokje	eten!	Meer	info	in	het	hoofdleidingsartikel!		

24	november:	We	gaan	op	zoektocht,	op	ontdekking!	Naar	waar?	Dat	
is	nog	een	groot	geheim!	Maar	oooh,	wat	gaat	het	spannend	worden!	Komen	jullie	ons	
helpen?	We	durven	niet	alleen	te	gaan!	

DECEMBER	

1	december:	Vandaag	komt	er	een	heel	speciale	gast	langs	op	de	Chiro!	Enkele	
tips:	zijn	paard	heet	Slecht-Weer-Vandaag,	hij	heeft	heel	graag	speculoos	en	
mandarijntjes	en	normaal	komt	hij	bij	alle	brave	kindjes	langs	op	6	december!	
Jajajajaja,	Sinterklaas	komt	naar	de	Chiro!!	Neem	zeker	een	toffe	tekening	
mee	voor	hem,	wie	weet	krijg	je	wel	wat	lekkers!		

8	december:	Joepie,	de	Sint	is	net	geweest	en	het	lekker	eten	stopt	niet!	
We	gaan	koekjes	bakken!!	Pak	allemaal	jullie	schort	en	koksmuts	mee	want	we	worden	
professionele	koekjesbakkers!!	

15	december:	We	stappen	op	het	chirovliegtuig,	omhoog,	omlaag,	naar	links,	naar	
rechts,	een	tuimeling	en	vijf	sprongen	verder	reizen	we	de	heeeeele	wereld	rond!	

22	december:	Het	is	bijna	Kerstmis	en	de	vele	familiefeesten	komen	eraan,	daarom	mogen	
jullie	thuis	uitrusten	en	is	er	geen	chiro!	Geniet	van	jullie	vakantie!!	

29	december:	Het	nieuwe	jaar	komt	eraan!	Geen	chiro	vandaag	maar	we	zien	jullie	terug	in	
2020!!	

Heel	veel	lieve	kusjes	van	Jari	en	Jos	xxxxxxxx	



SPEELCLUB 
NOVEMBER – DECEMBER 

3 november: Jammer genoeg is het geen Chiro, omdat het de eerste 
zondag van de maand is. Tot volgende week!  

10 november: Kom langs om te zien wie de enige echte super-soldaat 
zal worden!  

17 november:  Vandaag is het ons overheerlijk 
Brochettenfestijn. Nodig al je vrienden, oma’s, opa’s, 
nonkels, tantes,... uit om te komen smullen! 

24 november: Echte Wetenschappers zijn wij, we zijn 
wel een beetje verstrooid en hebben jullie hulp nodig om 
ons experiment te doen slagen! 

 

 1 december: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij 
brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. (wohooo, de Sint en 
snoepjes)  

8 december: Trek je laarzen en dikke winterjas al maar aan, want wij 
gaan naar het bos!  

15 december: Vandaag gaan we naar Draconia, de magische 
school voor drakenvangers.  

22 december: Geen chiro. Geniet maar van de kerstvakantie. 
En al het lekkere eten. 

29 december: Nog steeds geen Chiro. Tot in 2020, gelukkig 
Nieuwjaar! 

Kusjes van Benjamin, Marinne, Nele, Thatsani en Sofie xxxxx 

 

 

 

 



PS: maak deze tekening voor je favoriete leiding  



RAKWI	
	
Yooooooow rakwi! Zijn jullie klaar voor het nieuwe programma? Het wordt misschien wat 
kouder en wat regenachtig deze maanden, maar dat gaat ons niet tegenhouden om toch een 
leuke zondag te beleven!!! 
 
	
November 

Zondag 3 november: Ouuuuh eerste zondag van de maand ☹ Jullie weten wat 
dat betekent: Geen chiro!  

Zondag 10 november: Ooit al gedroomd van een wereldreis? Reis met ons 
deze namiddag mee naar landen waar je nog nooit geweest bent!  

Zondag 17 november: Vandaag kunnen jullie 
komen smullen van lekkere brochettes! Jullie worden bedient 
door de leukste leidingsploeg van het land in zaal De Eekhoorn, 
want het is namelijk ons brochettefestijn mmmmmm. Kom dus 
zeker langs met al je vrienden, buren en familie  Meer 
informatie kan je vinden in het hoofdleidingsartikel. 

Zondag 24 november: Niet verjaardagsfeest oooooh oooooh 
ooooh! Leer alvast ‘Lang zal ze leven’ en ‘Happy birthday’ van 
buiten want wij hebben iets te vieren hihi  

December 

Zondag 1 december: Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!!! 
Neem jullie mooiste tekening en grootste glimlach mee voor de 
Sint  

Zondag 8 december: Kom dat zien, kom dat zien! Een reuze 
ganzenbord waar de meisjes en jongens tegen elkaar gaan battlen… Een zondag die je 
niet wil missen!!! 

Zondag 15 december: Wie is de echte rakwi-Masterchef onder jullie? Kom 
vandaag al jullie smaakpapillen testen en laat zien wat voor kooktalent je in de 
kuip hebt!  

Vrijdag 20 december: Pas op dit is een vrijdag!!! Warm die dansbenen al maar 
op, trek je mooiste outfit aan want wij organiseren een super cool Rakwi-

kerstfeestje! Jullie zijn welkom van 19u tot 21u met een cadeautje ter waarde van 5euro! 

Zondag 29 december: Geen chiro, geniet van jullie kerstvakantie!! 

Dikke kussen van de leukste leidingsploeg: Charlotte, Keara, Max, Annelies en Freja 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



TITO 
November 

• Zondag 3 november: Sorry maar deze maand begint 

al slecht zonder chiro op deze zondag. 

• Zondag 10 november: Omdat we dit jaar graag toffe 

dingen willen doen met jullie (die jammer genoeg 

geld kosten). Doen we vandaag een winstgevende 

activiteit. Neem zoveel mogelijk wc-rollen mee. 

• Zondag 17 november: Vandaag moeten jullie 

allemaal komen eten bij ons op het Brochettefestijn. 

• Zondag 24 november: Vandaag spelen we het grote 

wasdraadspel! 

December  

• Zondag 1 december: Zie ginds komt de stoomboot 

uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik 

zie hem al staan…..  De rest leer je tegen vandaag 

maar uit je hoofd. Want de sint komt langs. 

• Zondag 8 december: Een koe en nen os we gaan naar 

den bos! 



• Zondag 15 december: Vandaag spelen we 

mensenbingo 

• Zaterdag 21 december: OPGELET!!! Dit is een 

zaterdagavond. Vandaag doen we het grote TITO-

kerstfeest. Info volgt nog. 

• Zondag 29 december: Geen chiro vandaag want het 

is vakantie. 

 
 

Groetjes van jullie 4 kapoenen 

Tinky Elienky – Brittipsy – Liam-Laa – Seppo! 

Tot snel!!!!!! 
 



Kettttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiissssssssssss		
	
-	NOVEMBER		

•	03/11	 Helaas	pindakaas	(hmmm	lekker),	blijkbaar	is	er	nooit	Chiro	op	de	eerste	zondag	van	
de	maand,	wat	een	***regel.	U	zult	ons	dus	nog	even	moeten	missen.	L	

•10/11		 Vandaag	gaan	jullie	harder	dan	ooit,	maak	kennis	met	het	spel	zonder	grenzen.		

•17/11		 Zin	in	vlees,	zin	in	bier?	Neem	dan	heel	je	family	mee	naar	hier!	Vandaag	staan	wij	op	
ons	brochettefestijn	dus	kom	zeker	een	hapje	eten	in	de	eekhoorn!	(Het	is	dus	geen	
chiro	hé	slimpies)		

•24/11		 De	jeugd	van	tegenwoordig…	Blijkbaar	kunnen	jullie	niet	van	jullie	gsm	afblijven?	Wat	
een	geluk,	want	vandaag	spelen	wij	het	befaamde	“GSM-SPEL".		

-	DECEMBER		

•01/12		 Hoera,	vandaag	krijgen	we	bezoek	van	een	goede	vriend	en	zijn	knechtjes.	Kom	zeker	
langs	zodat	jullie	die	verdiende	roe	krijgen.		

•08/12		 Maak	vandaag	kennis	met	het	het	superlouche	maar	superleuke	maar	super	lange	
maar	super	toffe	deurspel.	Btw,	supertof.		

•15/12		 Ra	ra	ra,wat	doen	we	vandaag?	Kom	ne	keer	af	en	dan	ziet	ge	wel.		

•22/12		 OOOOHH	NEEEEEEEE!!!	Geen	chiro,	vakantieeeeee		

•29/12		 Heeeeeeeeeel	misschien	willen	we	iets	doen	met	jullie	op	deze	dag,	hou	dit	dus	nog	
even	vrij.	Als	jullie	braaf	zijn	krijgen	jullie	meer	info!		

	

  



ASPI  	
 

November  
3 november: Unfortunately peanut butter, eerste chirozondag van de maand! Geen chiro vandaag! 

10 november: We want them moneys in the bank, en daarvoor is een winstgevende activiteit van kapitaal belang! 
Meer informatie krijgen jullie nog in de Facebookgroep. 

17 november: Het Brochettenfestijn is weer daar en dat betekent: SHTEKENNNNNNN!! Ook vandaag zijn jullie 
aanwezig om de leiding mee te helpen à meer informatie krijgen jullie nog via Facebook! 

24 november: LOS NAAR DEN …  
 

December 

1 december: Sinterklaaskapoentje, tis maar te hopen dat jullie braaf zijn geweest want onze Goede Oude Vriend is 
weer in het land! Meer informatie over wanneer jullie publiekelijk vernederd mogen worden en een snoepzakje mogen 
komen halen, wordt nog meegedeeld via Facebook! 

7 december (Zaterdag!): Zélfs tijdens de examens is het HOOGSTBELANGRIJK om pauzekes in te lassen! Vanavond 
kijken we samen gezellig naar een fimpje met een chipske of 20. Uur wordt via Facebook doorgegeven! 

15 december: Vandaag testen we jullie kennis van Snapchat en al zijn mogelijke functies!! The Snapchat Game is 
oooooooooooooooon!  

21 december (Zaterdag!): Kerstmis is geen kerstmis als ge geen 37 cadeautjes hebt ontvangen! Daarom is er geen 
betere reden om nog eens een Old School kerstfeestje te organiseren met Secret Santa!! Again: meer informatie over 
je Secret Santa en het uur van afspraak komen op Facebook te staan xxxxx 

29 december: Efkes bekomen van die kalkoen van de afgelopen dagen en uwe Nieuwjaarsoutfit samenstellen staat 
vandaag op de planning: Geen chiro!  

 

Warme winterkusjes van jullie drie kapoenen xxxxxx 

 

 
 

 
 
 



Een kleurplaat voor Sinterklaas 
 
 
 

 
 

 


