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Beste ouders en Chiroten, 

De Chirist is net iets anders en korter dan normaal. 

Momenteel sturen we de Chiristen maand per maand door aangezien de coronaregels 

constant worden aangepast!  

Maar het beste nieuws van deze maand is dat de oudere groepen weer Chiro mogen 

hebben!!! 

Nog enkele belangrijke aandachtspuntjes voor alle leden: 

- Vanaf nu verzamelen we in het park in plaats van aan de Joengele. De kinderen 

worden dus afgezet aan het park en ook terug opgehaald aan het park. De Chiro is 

nog steeds van 14h15 tot 17h15.  

- Hieronder vindt u waar elke groep verzameld: 

o Kapoenen: Ingang gemeentehuis. 

o Speelclub: Klein speeltuintje/fitness aan het gemeentehuis. 

o Sloebers: Op het grasveldje naast het gemeentehuis. 

o Tito: Groote boom in het park. 

o Keti: Gebouw in het park. 

o Aspi: Parking aan het parking  

- Rakwi, Tito, Keti en Aspi moeten vanaf nu ook een mondmasker dragen op de Chiro. 

- We verwachten dat iedereen iets aanheeft van de Chiro. 

- Een drinkbus meenemen is aangeraden, wij zorgen voor iets lekkers. 

- Indien je ziek bent of iemand uit je omgeving ziek is blijf je thuis. 

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie zeker een kijkje nemen op 

de website of contact met ons opnemen via een mailtje naar 

Chirohoeilaart@hotmail.com.  
U kan ook altijd de hoofdleiding contacteren, Marinne (04 94 224 189) of Britt (04 76 714 

350). 

 

 

 

 

Wij kijken er alvast keihard naar uit! 

mailto:Chirohoeilaart@hotmail.com


 

Kapoentjes 

 

14/02:  RaRaRa wat staat op de planning voor vandaag? Dat is nog een verassing maar doe alvast 

 zeer warme kleren aan die vuil mogen worden.      

 TIP: Je hebt een slee nodig (indien je dit thuis hebt liggen mag je dit ook altijd 

meenemen)       

 

21/02: Jammer genoeg is het vandaag geen chiro      we kijken er alvast naar uit om jullie volgende 

 week allemaal terug te zien!  

 

 

28/02: OHNEEEE AL ONZE DE CARNAVALSPULLEN ZIJN KWIJT GERAAKT IN DE JOENGELEN. Kunnen 

 jullie ons mee helpen zoeken om er toch een super cool carnavalsfeestje van te maken? 

 Vergeet jullie dansmoves en goed humeur niet mee te nemen!! Tot dan xxx 

 

 

 



 

Speelclub 
 

7/02 

Het is weer de eerste zondag van de maand en dat betekent geen Chiro vandaag       

 

14/02 

14 februari dat betekent Valentijn!! Vinden jullie cupido zodat hij zijn pijlen kan afschieten  

 

21/02 

Helaas pindakaas vandaag alweer geen Chiro       

 

28/02  

Os os os een ezels is geen os en wij gaan naar het bos! Doe zeker kleren aan die wat vuiler 

mogen worden. 

 

 

Vele kusjes van jullie leiding 

Britt, Oscar, Amber, Mateo en Elien   

XXX 

 



 

SLOEBERS FEBRUARI 

 

 

Beste sloebers, welkom in deze prachtige Chirist van 

februari. We gaan er samen een leuke (liefdes)maand 

van maken, komen jullie ook?  

7 februari: 1ste zondag van de maand => GEEN CHIRO  

14 februari: Vandaag is het Valentijn, jullie weten 

allemaal wat dat betekent! <3 <3 <3. 

21 februari: Vandaag geven wij jammergenoeg geen 

Chiro, tot volgende week?  

28 februari: Het spel van de eeuw! Allen komen! 

 

 

 

Hopelijk zien we jullie allemaal snel terug!  

 

 

 

 



 

TITOOOOOOOOO 

HOERA!!!! WE MOGEN EINDELIJK TERUG NAAR DE CHIRO!!! We gaan er een knaller van 

maken en zoveel mogelijk van genieten zolang het kan xxx 

Efkes kleine uitleg hoe we dat hier Coronaproof gaan regelen! We spreken vanaf deze zondag nooit 

meer af aan de Joengele, maar op de plaats dat we ons spel gaan spelen! We zullen jullie dit laten 

weten in onze WhatsApp groep       

 

Februari: 

7/02:  PAS OP! We spreken vandaag af om 14U15 in het park!! Wat gaan we spelen???? Dat houden 

we voor jullie nog even geheim… Het is een leven gezelschapsspel dat zich bevindt op zeeeeeeee! 

 

14/02: S.O.S CUPIDO??? Oh nee cupido is verdwenen en dat net op Valentijn? Wat nu??? We 

spreken vandaag om 14U15 af aan de ingang van het bos       

 

21/02: Aangezien het krokusvakantie is, heeft de gemeente liever dat het vandaag geen Chiro is om 

besmettingen tegen te gaan! Stay safe kids xxx 

 

28/02: POKEMOOOOON GOTTA CATCH EM AAAAAALL!!!!! Een ultra-cool, vernieuwend, zalig 

dorpspel!! Kom dat zien! We spreken af om 14U15 aan de trappen van het Gemeentehuis in het 

Park        

 

Ziiiiieeezooooo dat is het voor deze maand! Wij staan 

chaud om er terug in de te vliegen dus hopelijk jullie ook 

xoxo 

 

VIENNA, NOA, LUKA & FREJA 

<3 

 

 

 



 

Programma Februari – Keti 

 

Hoera! EINDELIJK TERUG CHIRO! Wij zijn even blij als jullie, dus daarom beloven wij plechtig 

er een mega leuke rest van het jaar van te maken, erewoord! 

7 februari: Een festival, eens goed dansen, mooi zomerweer, we missen het allemaal! Maar 

wat we het meeste missen, is het festivaleten… En jullie zijn de geknipte personen om ons 

hiermee te helpen! 

14 februari: Kennen jullie het prachtige Hoeilaart nog wel, na al die tijd binnen zitten? Wij 

testen het vandaag! 

21 februari: helaas pindakaas, maar omdat het krokusvakantie is, is het vandaag geen Chiro 

☹ zo kunnen we miss Rona even laten afkoelen! 

28 februari: Nog eens naar het bos, omdat het kan! 

Veel kusjes (maar enkel virtueel natuurlijk 😉) van ons vier!  



 

Aspiiiiiiii 

 
Hebben jullie het nieuws al gehoord, we mogen eindelijk weer allemaal naar de 

Chiro, wij kijken er al mega hard naar uit! Jullie toch ook?  

Hieronder ons zalige programma!  

 

7 januari: Los naar den bos  

 

 

 

 

 

                                                                              14 januari: Blind dateeeeee 

 

 

 

  

21 januari: geen Chiro  

 

 

 

 

                                                                               28 januari: Quick fix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel zoentjes en knuffels van jullie kapoenen 

Ben, Luk en Marre 


