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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!  

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 vanaf nu van 14h15 tot 

17h. 

- Hieronder vindt u waar elke groep verzameld: 

• Kapoenen: Ingang gemeentehuis. 

• Speelclub: Klein speeltuintje/fitness aan het 
gemeentehuis. 

• Sloebers: Op het grasveldje naast het gemeentehuis. 

• Tito: Groote boom in het park. 

• Keti: Gebouw in het park. 

• 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


 

Chiro Hoeilaart verkoopt! 

Beste ouders, vrienden en sympathisanten! 

Door corona kunnen onze traditionele winstgevende activiteiten niet 
meer doorgaan zoals het hoort.  

Maar, geen zorgen, want daar hebben wij een oplossing op gevonden! 
Wij stellen voor: de 'Chiro Hoeilaart Verkoopt' Facebookpagina EN 
website! Op deze manier kunnen jullie alle Chirogroepen toch op een 
coronaveilige manier steunen. 

Op onze nieuwe (verkoop)website staan verschillende winstgevende 
activiteiten van speelclub tot aspi gebundeld! Per pagina komen jullie 
terecht bij elke kasactie van de groepen waarop je een leuke en 
originele aankoop kunt doen. 

Even een klein overzicht van wat de chirogroepen verkopen: 

• Speelclub: leuke en creatieve kaarspotjes 

• Sloebers: zelfgemaakte kaarsen en zeep 

• Rawki: bingo-lotjes voor hun spannende bingo-avond 

• Tito: originele, zelfontworpen Chirosokken 

• Keti: zelfgemaakte chiro-embleempjes voor op je rok of short, 
magneten en stickers 

• Aspi: overheerlijke wafels, truffels en meer 

Aarzel dus zeker niet om een kijkje te nemen op deze nieuwe 
Facebook pagina en de nieuwe (verkoop)website en zo onze 
chirogroepen te steunen! Zo kunnen zij er een fantastisch chirokamp 
van maken! 

Hier is de link om naar onze (verkoop)website te gaan: 

Chiro Hoeilaart - Home (chirohoeilaartverkoopt.be) 

https://www.chirohoeilaartverkoopt.be/?fbclid=IwAR3KjcBny46ZRGUqFm9xAhE9h0Hiv7OotxPPdOJCmzrfkK24l8y9EjH1krY


Kapoenen 

07 maart: Vandaag is het de eerste zondag van de maand en dus geen chiro   

14 maart: Deze zondag gaan we jullie opleiden tot de nieuwe 

Piacco’s! Laat je zotste fantasieën loskomen tijdens onze 

super mega gezellige knutselnamiddag 

 

 

21 maart: Vandaag spelen we allemaal typische Chiro spelletjes! 

 

 

28 maart: Vandaag worden we echte indianen! Vergeet dus zeker niet verkleed naar de 

chiro te komen EN jullie bosschoenen aan te trekken ☺  

 



 

Speelclub 
Een nieuwe maand een nieuwe Chirist. Met veel mooie zonnige dagen en hele leuke zondagen. 

Hebben jullie er deze maand weer even veel zin in als ons?  

 

7/03 

Het is jammer genoeg alweer de eerste zondag van de maand en dat betekend dat er vandaag geen 

Chiro is.       

 

14/03 

Vandaag gaan we onze handen uit de mouwen steken voor onze winstgevende!!  

 

21/03 

Oei oei al ons geld is gestolen! Kom jij mee ontmaskeren wie de dief is en waar hij/zij al ons geld 

heeft bewaard?  

 

28/03 

Hiep hiep hoera vandaag is er iemand jarig. Wil je ontdekken wie het is kom dan zeker naar de Chiro!  

 
 

Vele kusjes en knuffels van jullie leiding, 

Britt, Oscar, Amber, Mateo en Elien   

XXX 



 

SLOEBERS 

Hallo en welkom bij deze Chirist! Wij hebben veel zin om samen met jullie 

te ravotten! Jullie ook? Er staat veel op het programma        

 

7 maart: OOH geen Chiro! Eerste zondag van de maand!      Tot volgende 

week!  

 

14 maart: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,LMNOP,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z!  

 

21 maart: Leiding tegen leden! 

 

28 maart:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie kapoenen Nele, Lennart, Annelies en Malou 

 



 

Titooooo! 

 

Hallo liefste Tito, gegroet!! We gaan maar weer eens een schitterende maand tegemoet!! 

Met een aantal geweldige spellen voor jullie rebellen! Dames en heren, we gaan ons 

weer goed amuseren!! 😊 

 

Maart: 

 7/3: Helaas pindakaas, geen Chiro vandaag. Volgende week wel komen graag!  

 

14/3: Je gebruikt het om te sms’en en te bellen, je raadt het wel, vandaag spelen we het 

GSM-spel! Vergeet daarom zeker niet om je GSM mee te nemen! We spreken af om 

14U15 aan het park. 

 

21/3: Rarara, wie zou het zijn?? Vandaag spelen we een tof spel dat we als kind allemaal 

gespeeld hebben, maar dan in het GROOT! Levende wie is het staat vandaag op het 

programma. 😊 Vandaag spreken we ook af om 14U15 aan het park! 

 

28/3: Vandaag is het tijd voor de beste quiz van het land, blokken en de slimste mens 

zijn er niks tegen! Vergeet vandaag voor de chiro zeker wel naar de toilet te gaan want 

vandaag spelen we de pis quiz! We spreken af om 14U15 aan het park. 

 

Na al deze toffe dagen zit de maand er al weer op! Wat gaat het toch snel dit jaar!! 

Tot volgende maand! 😊 

 



 

keti 
Ola maakt dees mee we mogen een 2de maand Chiro geven!! Hoe tof is da!! 

 

7 maart: helaas pindakaas zijn wij naar de zondagmis wat wil zeggen dat er geen Chiro is  

 

14 maart: willen ook niet nog eens lekker genieten van warm weer en gezellig samen zijn en 

met z’n alle bootje varen of toch liever niet wegens zeeziek te worden? 

 

21 maart: Let’s go back in time misschien wel de prehistorie of toch liever de tijd van ridders 

en prinsessen of toch maar saai in onze tijd blijven  

 

28 maart: Nondepietjes er word hier gewoon een mijlpaal bereikt en belangrijke verjaardag 

namelijk  75j Chiro ☺ Wie o wie is de beste chiroot? 

 

Dikke smakkerd op jullie wangen van K4 

 

Vienna, Noa, Freya & Luka! 



 

Aspiees 

 

Zondag 14/03: Vandaag doen we het regendruppelspel, neem er al 

zoveel mogelijk mee! (alleen echte regendruppels tellen). 

 

Zondag 21/03: Neem al jullie flappen en strategie mee, we spelen: 

Monopolie.  

 

Zondag 28/03: De leiding is benieuwd of jullie het in je hebben om 

zelf een spel te maken ;). Haal maar alles uit de kast!  

 

 

XOXO Marre, Ben & Lukas 

 


