
 
 

CHIRO HOEILAART 
 

CHIRIST 
 

JANUARI – FEBRUARI - MAART 
 
 
  



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) 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR IEDEREEN ! 
Goede voornemens al gemaakt? Die van ons wel hoor! Op ons lijstje staat: nog meer 
chiroplezier dan in 2019, zot leuke dorps- en bosspelen, een bivak met minstens even 
goed weer als vorig jaar en elke zondag nog meer kindjes op de chiro!  
Hieronder de dagen om niet te vergeten in januari, februari en maart 2020: 

• Leidingsdagen 
12 en 19 januari zijn het leidingsdagen! Dat betekent dat de jongste groepen leiding 
krijgen van de oudste. Zij vallen in voor de leiding omdat het grootste deel daarvan 
examens heeft in januari. Maar niet getreurd, wij zijn ervan overtuigd dat de Keti en 
Aspi dat minstens even goed gaan doen!  

• Ontbijtfilm 
Zoals elk jaar organiseert ook dit jaar de jeugdraad van Hoeilaart weer een ontbijtfilm 
in het Felix Sohiecentrum op zondag 2 februari voor de kapoenen, speelclub en rakwi. 
De kinderen krijgen eerst iets lekkers waarna ze in de filmzaal achterover mogen 
leunen voor een supertoffe animatiefilm. Jullie worden om 14u aan het Felix 
Sohiecentrum verwacht met 4 euro in de hand. Daar mogen jullie terug opgehaald 
worden om 16u. Stem alvast voor de film op het Facebookevenement: ‘Jeugdraad 
Hoeilaart presenteert: Ontbijtfilm 2020’. 

• Chiro Hoeilaart Quizt 
Mama’s en papa’s, deze is voor jullie! Kom op zaterdag 29 februari mee quizzen in het 
Felix Sohiecentrum! Schrijf jullie team van 5 personen in met een mailtje naar 
vienna.eulaerts@hotmail.com en voor 20 euro per team beleven jullie een superleuke 
avond! Meer info op het Facebookevenement ‘Chiro Hoeilaart Quizt’!  

• De fuif voor de jeugd van nu 
We nemen afscheid van de mini-valentijnsfuif en lanceren een nieuw concept: fuif voor 
de jeugd van nu! Alle kinderen van de Chiro, vriendjes, vriendinnetjes, nichtjes en 
neefjes zijn op zaterdag 14 maart welkom tussen 14u en 16u in het Felix Sohie. Het 
thema waar je je in mag verkleden is ……… CARNAVAL! Breng zeker 2 euro mee 
voor een lekker drankje en een hot-dog!  

• De fuif voor de jeugd van vroeger 
Onze fuif is nu al een aantal jaren een vaste waarde voor onze Chiro! 14 maart zijn we 
terug met onze volwassenefuif in het Felix Sohie! Van zodra er tickets beschikbaar 
zijn, zullen jullie het te horen krijgen! Regelt diejen babysit al maar, want den diejee 
staat al klaar!  
 
 
 



• Bivak 2020 
Nog even ter info zodat we het zeker niet vergeten (niet dat dat echt mogelijk is 
natuurlijk) Het kamp vindt dit jaar plaats in Koersel van 21 tot 30 juli 2020. (Kapoentjes 
van 25 tot 30 juli)  
Kinderen die nog niet ingeschreven zijn (of nog moeten betalen) kunnen dit nog steeds 
doen door 35 euro over te schrijven 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 aanmoedigen om een uniform aan te schaffen. We zijn 
fier op onze jeugdbeweging en verwachten iedereen dus in uniform op zondag! De 
chirozondagen duren steeds van 14u15 tot 17u00.  
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 Leroy 
(0494 22 41 89) of Josephine De Sutter (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 verder in deze chirist, waarop alle nummers en e-
mailadressen van onze leidingsploeg te vinden zijn. Wij hopen jullie elke zondag weer 
met zoveel te mogen verwelkomen! 
 

We wensen jullie nog eens fijne feesten en een heel gelukkig 2020! 
Heeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeel groetjes 

 
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 15 februari 2020: Pannenkoekenfestijn van de TITO 
• Zaterdag 22 februari 2020: Aspighetti van de ASPI 
• Zaterdag 29 februari 2020: Chiro Hoeilaart Quizt 

 
• Zaterdag 7 maart 2020: Lasagneverkoop van de KETI 
• 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 
Lieve kapoentjes, we willen jullie heel graag een gelukkig nieuwjaar vieren! Na 

twee weekjes kerstvakantie vliegen we er terug in om 2020 weer vol te plannen 
met supertoffe chiroactiviteiten! Wij kijken er alvast naar uit, jullie ook? 

JANUARI 
5 januari: Helaas pindakaas, geen chiro, geniet van jullie laatste dagje 
kerstvakantie!  
 
12 januari: Jos en Jari zijn op vakantie dus jullie krijgen nieuwe leiding 
van de keti en aspi, veeeeeeel plezier!! 
 
19 januari: Omdat jullie het vorige zondag zo leuk vonden krijgen jullie 
opnieuw nieuwe leiding. 
Volgende week staan we terug paraat! 
 
26 januari: Bewijs ons dat jullie echte kapoenen zijn. Vandaag worden 
jullie gedoopt tot echte Kapoenen! 
 
 

FEBRUARI 
2 februari: Normaal geen Chiro maar geen nood we zien elkaar op de 
ontbijtfilm! Kijk eens in het hoofdleidingsartikel voor meer informatie! 

 
!OPGELET! 8-9 februari: Om jullie voor te bereiden 
op ons supertoffe chirokamp organiseren we de 
ultieme KAPOENENSLEEPOVER! Meer info volgt nog 
via mail! 
 

16 februari: Onze kaboutervriend is zijn muts kwijt. We gaan 
hem helpen zoeken in het bos 
 
23 februari: Wie is de echte kapoenen topchef? Daar komen we 
vandaag achter! 
 
29 februari: Chiro Hoeilaart Quizt, jullie mama en papa mogen laten zien 
wat ze tussen hun oren hebben in het Felix Sohie! Meer info in het 
hoofdleidingsartikel! 



MAART 
1 maart: Eerste zondag = geen chiro L  
 
8 maart: We hebben een schatkaart gevonden! Komen jullie met ons 
helpen de schat te vinden?  
 
Zaterdag 14 maart: We organiseren een fuif voor jullie en jullie ouders. 
Jullie mogen in de namiddag van 14 uur tot 16 uur komen dansen en zingen 
in het Felix Sohie. Daarna is het de beurt aan mama en papa op de Fuif 
voor de jeugd van vroeger. Meer informatie vind je in het 
hoofdleidingsartikel 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 maart: Gisteren hebben we te veel gedanst en we moeten hier even van 
bekomen. Geen Chiro L  
 
22 maart: Jari en Jos zijn druk bezig op leidingsweekend, vandaag geen 
Chiro L  
 
29 maart: Vandaag gaan we Hoeilaart een stukje mooier maken! Kom zeker 
langs!! 
 
 
Tot op de chiro!!       Kusjes en knuffels, 
 
   JOS       
 
 
         & JARI 



Speelclub 
 

Zondag 5 januari: Het is jammer genoeg geen Chiro vandaag, omdat… het de eerste zondag 

van de maand is!  

Zondag 12 januari:  De leiding heeft hele zware examens, vandaag worden zij vervangen door 

andere leiding! Ben je benieuwd wie vandaag ja leiding is en wat jullie gaan doen? Kom dan 

zeker nar de Chiro!  

Zondag 19 januari: Nog steeds examen! En dat betekend weer een super fijne leidingsdag!  

Zondag 26 januari: Vandaag gaan we knutselen en met al onze prachtige werkjes versieren 

we het lokaal!  

Zondag 2 februari: Het is de eerste zondag van de maand, MAAR vandaag is het WEL Chiro 

we  mogen naar de leuke ontbijtfilm gaan kijken. Jullie worden van 14 – 16 uur verwacht met 

4 euro aan het Felix Sohie centrum.  

Zondag 9 februari: We gaan vandaag op schattenjacht, als echt piraten op zee! Ahoy! 

Zaterdag 15 februari (let op dit is een zaterdag!): Een super fijn slaapfeestje wat denken jullie 

ervan?  Afspraak om 16uur aan de Joengele. Mama en papa mogen jullie zondag om 11uur 

komen ophalen. Meer info volgt via mail. Indien je niets ontvangt stuur dan zeker een 

berichtje.  

Zondag 23 februari: Girls v.s. boys, we houden een reuze strijd om te bepalen wie het sterkst 

is. Kom zeker naar de Chiro, want we hebben al jouw talenten nodig!  

Zaterdag 29 februari: Vandaag is het onze super leuke quiz, kijk zeker in het 

hoofdleidingsartikel voor meer informatie.  

Zondag 1 maart: Jullie kennen het nu wel al, het is vandaag de eerste zondag van de maand 

en bijgevolg hebben we geen Chiro vandaag!  



Zondag 8 maart: JOEPIE! Wij gaan vandaag centjes verdienen! Haal je beste bakkunsten 

naar boven (of die van mama ;) ) en dan gaan we jullie lekkere koekjes, cake, wafels,... 

verkopen in Hoeilaart! 

Zaterdag 14 maart: Het is feest! Vandaag is er een feestje op zaterdag! Trek je leukste 

verkleedkleren aan en kom naar ons feestje voor de jeugd van nu! Meer info vind je in het 

hoofdleidingsartikel.  

Zondag 15 maart: Door die dikke boit van gisteren, zijn wij nog heel moe. Daarom is het 

vandaag geen Chiro! Slaapwel!  

Zondag 22 maart: De leiding doet weer eens gek en is op leidingsweekend. Dit betekend dat 

het geen Chiro is, tot volgende week!  

Zondag 29 maart: Vandaag maken we Hoeilaart weer great again, jullie komen toch ook 

helpen eh! Tot dan!  

 

Een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

We zien jullie graag terug in 2020! 

 

Veel kusjes en knuffels 

Nele, Thatsani, Benjamin en Marinne 
 
  



RAKWIIIIIIIIIII 
Allerbeste Rakwi, hopelijk hebben jullie een fijne vakantie achter de rug want binnenkort 

vlieger we er terug in! Met veeeeele leuke zondagen in petto kunnen we niet wachten jullie 
terug te zien. 

Januari 
Zondag 5 januari: Warm die stembanden al maar goed op want vandaag mogen jullie 
gezellig met zen allen driekoningen gaan zingen!   

Zondag 12 januari: Vandaag krijgen jullie geen leiding van ons (snif 
snif) MAAAAR de aspi’s hebben voor jullie een super fantastisch leuk 
spel in elkaar gestoken, reden te meer om te komen!  

zondag 19 januari: Vandaag hebben de aspi’s voor een laatste keer een 
leuk spel voor jullie gemaakt, volgende week is jullie liefste leiding 
terug! J  

Zondag 26 januari: Dat jullie alles kennen van technologie dat weten we al langer dan 
vandaag dus vandaag springen we in de wondere wereld van de GSM’s! Laat jullie eigen 
gsm’s gerust thuis en wij regelen al de rest J  

Februari 
Zondag 2 februari: Vandaag mogen jullie genieten van een geweldige 
ontbijtfilm. Jullie worden van 14 – 16 uur verwacht met 4 euro aan het Felix 
Sohie centrum. 

Zondag 9 februari: Deze namiddag gaan we het mooie Hoeilaart verkennen met 
een geweldig dorp spel! Tot dan!!   

Zondag 16 februari: Omdat we nog wel wat centjes voor op kamp kunnen gebruiken gaan 
we nog eens rond aan de huisjes in Hoeilaart om zelfgemaakte dessertjes te verkopen.  

Zondag 23 februari: Trek jullie vuile schoenen maar aan want vandaag gaan we naar…. HET 
BOS!! Wat we gaan doen laten we nog even een verassing maar wat we wel al kunnen 
verklappen is dat het een fantastische namiddag zal worden J  

Maart 
Zondag 1 maart: Jammer genoeg geen Chiro, eerste zondag van de maand L Fijn weekend!  

07-08/03: Hoe dit weekend al maar zeker vrij want wij organiseren een 
RAKWI WEEKEND!! Meer info volgt nog via mail  

Zaterdag 14 maart: Warm die dansbeetjes al maar op en oefen jullie beste 
dansmoves al maar want op deze Zaterdag is iedereen welkom op het 
beste feestje in de chirogeschiedenis van 14 – 16 uur. En ooh ja vergeet 
jullie niet te verkleden in het thema: Carnaval! Tot dan!! ;-)  

Zondag 22 maart: Jullie allerliefste leiding moet dit weekend zwaar vergaderen over de rest 
van het Chiro jaar L maar volgend weekend zijn we terug!  

Zondag 29 maart: Vandaag spelen we het Make Hoeilaart great again spel! Veel gaan we 
hier nog niet over verklappen maar dat het geweldig wordt kunnen we zeker en vast wel al 
delen J hopelijk tot dan!  



TITO 
Hellooooooooooo! Hier zijn we weer met ons programma! Wij willen jullie nog een fijn 

nieuw jaar wensen en hopelijk wordt dit een super jaar voor jullie! Veel liefde en plezier 
gewenst in nog een jaartje van jullie leven. Dikke smakken xx 

JANUARI 
05/01: 1ste zondag van de maand! Geen Chiro! 

12/01: Jullie moeten ons nu toch wel al heel lang missen he.. Vandaag is het LEIDINGSDAG 
en nemen de Keti en Apsi het van ons over! 

19/01: 2de LEIDINGSDAG!  

26/01: WE ZIJN TERUG! Vandaag doen we een nieuwe winstgevende! Jullie moeten 
allemaal dessertjes maken thuis! Zoals koekjes, cake, muffins, cupcakes, wafels,… 

FEBRUARI 
02/02: Geen Chiro vandaag! 1ste zondag van de maand! 

09/02: Vandaag mogen jullie allemaal verkleed komen als een bejaarde! We spelen het 
grote rusthuis spel!! 

15/02: LET OP DIT IS EEN ZATERDAG! Vandaag is het ons pannenkoekenfestijn! Meer info 
volgt nog. 

23/02: Vandaag gaan we culinair aan de slag! 

MAART 
01/03: 1ste zondag van de maand! GEEN CHIRO! 

08/03: We gaan ravotten in het bos! 

14/03: LET OP DIT IS EEN ZATERDAG! We organiseren een super coole, toffe, fijne, leuke, 
fantastische fuif voor de jeugd van nu! Ja ja, dat zijn jullie! Het wordt een namiddag fuifje. 
Meer info in het hoofdleidingsartikel! 

15/03: Wij zijn super moe van dat super coole, toffe, fijne, leuke, fantastische fuif! Geen 
Chiro vandaag. L  

22/02: Wij zijn een weekendje op stap! Geen Chiro. 

29/03: MAKE HOEILAART GREAT AGAIN. Allen aanwezig! 

Vele knuffels, kusjes en lekjes van jullie super coole, toffe, fijne, leuke, lieve, fantastische 
leiding!  

 
 

 
 
  



KETI 
Januari 
 

- 5/01: Het is weer de eerste zondag van de maand en dat betekent GEEN Chiro L.  Nu 
kunnen jullie een hele dag jullie ouders lastigvallen in plaats van ons, WOEHOEW! 

- 12/01: Leidingsdag vandaaaaag! Nu kunnen andere kunnen andere kinderen jullie 
een hele dag lastigvallen in plaats van jullie ons, DUBBLE WHOEW! Maar das echt wel 
mega plezant ze! 

- 19/01: Tweede kans om te bewijzen dat jullie even zalige leiding kunnen zijn als ons! 
Make us proud kiddo’s xxxxxx 

- 26/01: Tweede poging chalalalaaaa. Wees aanwezig, dit is niet minder dan het 
suuuuuuuuper leuke deurenspel 

 

Februari 
 

- 2/02: Droog die tranen ook al heb je veel verdriet, je kan treuren net als ik maar dat 
helpt toch niet. Droog je tranen ook al heb je veel verdriiieeet. Het leven gaat door, je 
begint weer vanvoor, volgende week wel weer Chirooooo… 
~ Clouseau (2008) 

- 9/02: Vandaag gaan we onze eerste centjes verdienen, dus wees zeker aanwezig 
zodat we mega zotte dingen kunnen doen op voorkamp! Bak allemaal iets lekkers, EN 
NEEN we gaan geen kant-en-klare dingen kopen in de winkel! 

- 16/02: ork ork ork, soep eet je met een?   

- 23/02: Wil jij bewijzen dat jouw geslacht het betere is? Neem dan zeker een kijkje in 
je schoolboeken en bewijs jezelf!  

- 29/02: !Dit is een zaterdag! Vandaag quizzen wij de ziel uit ons lijf in het Felix Sohie. 
Overtuig al die moema’s en poepa’s om mee te doen! 

 

Maart 
 

- 1/03: Geen chiro 

- 7/03: Dikke winstgevende, vette lasagne maken! Hier volgt meer info 

- 8/03: Samen op de meetro, samen op de meeétroo 

- 14/03: fhuijf van de jeugd van vroeger en van nu, aangezien jullie leeftijd nog 
volwassen, nog kleuter is verwachten wij jullie 



- 15/03: geen chiro 

- 22/03: geen chiro: leidingsweekend ( puur vergaderen over jullie toekomst in de 
chiro, geen plezier)  

- 29/03: MAKE HOEILAART GREAT AGAIN, ALLEN DAARHEEN 

 
 
 

RAAAADSEEEEEEEL :  Je zit in een ingestorte tunnel met maar één uitgang. 
In je weg zit een gat met een straal van 30m, daarnaast is hij nog eens 30 meter 
diep. Je hebt oneindig veel touw en een ladder, hoe denk jij te ontsnappen?  

- je kan het touw nergens aan vastmaken 
-     je kan niet langs het gat lopen, je moet erover 
-     je ladder is geen 30 meter lang, dus een brug kan hij niet worden 

 
  



ASPIRANTJES 
Zondag 5 januari: We beginnen het jaar in mineur, de eerste zondag van het 
jaar is een chiro loze "#$  

Zondag 12 januari: Vandaag is jullie kans om te schitteren! Jullie geven 
deze week leiding en kunnen laten zien hoe su-per capabel en 
verantwoordelijk jullie kunnen zijn! 

Zondag 19 januari: Vorige week niet helemaal kunnen schitteren? Geen 
zorgen, vandaag krijg je nog een kans! (Voor alle duidelikheid: het is dus 
weer leidingsdag he) 

Zondag 26 januari: Snapchatspel, nu voor echt 

Zondag 2 februari: 51° 10′ 5″ N, 5° 10′ 7″ E (zoek op google maps), eerste 
zondag van de maand is gelijk aan geen chiro. 

Zondag 9 februari: Het maak-je-eigen-spel-spel: Kei leuk, kei origineel, 
zeker komen! 

Zondag 16 februari: twee dagen te laat maar we vieren vandaag toch 
valentijn <3<3<3  

ZATERDAG 22 FEBRUARI: ASPIGHETTI! Vandaag worden we su-per rijk. 
Meer info volgt uiteraard nog maar wees toch al su-per enthousiast. 

Zaterdag 29 februari: De beste quiz ooit is weer daar, allemaal komen en 
iedereen uitnodigen! De quiz op zaterdag is zó stevig dat chiro op zondag 
onmogelijk is. 

Zondag 1 maart: Eerste zondag van de maand, je weet wat dat betekent 

Zondag 8 maart: Wie kan er het beste een vluchteling nadoen? We komen 
het vandaag te weten 

Zaterdag 14 maart: zaterdag is het fuif voor de jeugd van vroeger en de 
jeugd van nu! Jullie zijn helaas te jong voor het eerste en te oud voor het 
tweede. Dubbel jammer is dat er zondag vanwege de drukke zaterdag ook 
geen chiro is :’(   

Zondag 22 maart: De leiding is op leidingsweekend! Om druk te vergaderen 
natuurlijk. Er is in ieder geval geen chiro op zondag. 

Zondag 29 maart: Make Hoeilaart great again! Spannend he? 

 
Met hartelijke groetjes van drie su-per onschuldige kwiskwaters xxx 



 
Enkele raadseltjes om jullie hersenen wat te laten 

werken tijdens deze kerstvakantie………… 
 

 

Het is groen, rond en heeft een gewei. Wat is het? 
 

Een herwt! 

 

Het is wit en vliegt omhoog. Wat is het? 
 

Een gek sneeuwvlokje! 

 

Het is groen en komt heel snel naar beneden. Wat is het? 
 

Een sla-wine! 

 
Wat is het mooiste werk? 

Vuurwerk 

 

De hele leidingsploeg van Chiro Hoeilaart wenst 
jullie een heel fijne kerst en een ontzettend 

gelukkig nieuwjaar!  
 We zien jullie graag terug in 2020! J  


