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Hoofdleidingsartikel
Wil je de hoofdleiding contacteren? Mail naar chirohoeilaart@hotmail.com of bel naar
Annelies (0470/63.99.39) of Thatsani (0498/79.83.45)

Beste leden en sympathisanten
Het kamp in Montzen was weer een onvergetelijke topper, mede dankzij het weer en
de geweldige leidingsploeg die voor jullie klaarstond. Maar zoals op het einde van elk
Chirojaar zijn er enkele die de Chiro moeten verlaten (jammer
) maar ook andere,
nieuwe, die we in de leidingsploeg mogen verwelkomen. Met onze nieuwe
leidingsploeg (21 jongeren die staan te popelen om het nieuwe jaar te beginnen ) en
nieuwe hoofdleiding willen we er dit nieuwe jaar volledig invliegen. Dit doen we dan
ook met belangrijke puntjes:

•

Startdag

Op zondag 5 september ’21 beginnen wij om 13u00 met de inschrijvingen aan de
Joengele. Tijdens de inschrijvingen kan je komen zoeken tussen de verloren
voorwerpen naar eventueel kwijtgespeelde kleren. Om 14u15 beginnen we het nieuwe
jaar zoals het hoort met een opening en een reuzespel waarbij de groepen eindelijk
ontdekken wie hun leiding zal zijn.
•

Startdag voor de nieuwe vriendjes

De Chiro is nu al een paar weken bezig maar op zondag 26 september ’21 nodigen wij
alle vriendjes uit die eens van een echte Chiro zondag willen proeven! breng je
vriendjes mee of kom eens meespelen en zie of de Chiro iets voor jou is!
•

Druivenfestival

-

Lichtstoet joepie !!
(zaterdag 18/09)
Iedereen die mee wilt doen met de lichtstoet wordt om 18u30 in de Joengele
verwacht om samen op de entree van de prachtige praalwagen te wachten.
Zorg dat je al gegeten hebt. Ondertussen verkleden wij ons, schminken we
iedereen en oefenen we onze dansjes zodat we dit jaar winnen! Info over de
kledij vind je in dit boekje een paar pagina’s verder en op de site bij
‘evenementen’

-

Kaastaartenfestival
(zondag 19/09)
Als je zin hebt in een lekker stukje kaastaart met een kopje koffie, is het
kaastaartenfestival in de kasteelhoeve een must! Het is er een oase van rust te
midden van het feestgedruis. Steun de Chiro en kom zeker langs want het is de
moeite waard! De verkoop start van 12u en stopt om 17u

•

Leidingsweekend
In het weekend van 1-2-3 oktober zijn we met de leiding op leidingsweekend
om te vergaderen over het komende jaar. Die zondag (3 oktober) is het dus
geen Chiro.

•

Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 22 oktober is het de dag van de jeugdbeweging. Het is die dag de
bedoeling dat ieder lid van een jeugdbeweging zijn uniform aandoet om naar
school te gaan. Zo kan iedereen zien dat je een fiere chiroot bent!

•

Halloween nachtspel

(zaterdag 30/10)

Om 19u worden de kapoentjes aan de joengele verwacht. Zij gaan een
halloweenspel spelen waarna ze rond 20u30 naar huis mogen. Om 19u30 zijn
de groepen van speelclub tot Aspi welkom. De jongste groepen (speelclub Rakwi) spelen een spel en mogen omstreeks 21u opgehaald worden. De
ouderen groepen (tito – keti - aspi) mogen rond 22u30 naar huis.
•

Brochettefestijn
Onthoud alvast 14 november (schrijf het in je agenda!) het jaarlijkse
brochettefestijn gaat dit jaar door in de sporthal en die dag mogen jullie
overheerlijke brochetten komen eten !

•

Kamp 2022
Nog een datum om in jullie agenda te zetten! (het is nog lang maar toch) het
kamp 2022 zal doorgaan van 21 juli tot 30 juli 2022 in Wellen. De kapoenen
komen mee van 25 tot 30 juli!
Graag willen we nog iedereen vragen om zeker elke week in Chiro-uniform naar
de Chiro te komen. En last but not least, de Chiro-zondagen duren steeds van
14u15 tot 17u

Hupla, dat was het voor het begin van een spetterend jaar. We hopen allemaal
dat we jullie in grote getallen mogen verwachten op onze Startdag en/of elke
zondag daaropvolgend!
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
Annelies Van Camp (0470/63.99.39) of Thatsani Narongsack (0489/79.83.45)
Ook kan je ons vinden op Facebook in de groep ‘Chiro Hoeilaart’. Daar vind je
alle updates en foto’s van Chiro zondagen! Kom er zeker bij!
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, waarop
alle nummers en adressen van onze leidingsploeg te vinden zijn.

Tot op de Chiroooo !
Thatsani & Annelies

Chiro Hoeilaart ontpopt
Jongens en meisjes.
Rarara, wat is bijna in het vizier? DE LICHTSTOET!!!!!
We gaan terug zot dansen achter de beste kar van het jaar.
Het thema dit jaar is POPCORN !!!
Natuurlijk moeten ons zo goed mogelijk verkleden in popcorn om er fantastisch uit te
zien.
Dus hier een lijst met wat je zeker moet aandoen:

Voor de Kapoentjes:
•
•
•

Een overall
Geruit hemdje
Een accessoire zoals een shup

Voor Speelclub tot Aspi:
•
•
•

Een lange zwarte broek/legging
Donkere schoenen
Voor de meisjes een middelhoge staart.
➔ Wij maken hiervoor ook tijd op de Chiro
BELANGRIJK: Neem een doos mee naar de startdag die rond je past
Vergeet zeker geen 4 euro mee te nemen op de dag van de lichtstoet voor de
extra attributen die jullie na afloop mogen bijhouden.

Wij kunnen alvast niet wachten samen met jullie te knallen tijdens de
lichtstoet!
Tot dan lieve Chirovriendjes!

Leidingsvoorstelling
Heyhey! Ik ben Malou, ik ben 19 jaar oud en ik studeer
diergeneeskunde aan de Ugent.
Dit jaar geef ik mijn 2e jaar leiding en ik heb er alvast
superduper veel zin in! Op naar een jaar vol evenementen en
feestjes! Tot snel!

Al meer dan 15 jaar zit ik in de chiro alsof het mijn eigen
jeugdbeweging zou zijn, daarom kies ik alleen voor de
beste jeugdbeweging.
Voor de afwerkingen van de activiteiten gebruik ik men
eigen creativiteit in plaats van het internet.
Met chiro hoeilaart kies je voor een top jeugdbeweging op
maat, tegen een scherpe prijs.
Wij maken uw zondag.

Hey, ik ben Bauke! Hieronder vind je een paar weetjes over mij!
Ik ben 19 jaar.
Ik hou van eten.
Ik haat afwassen.
Ik heb 2 zussen.
Ik studeer voor juf, en vind dit (tot nu toe) heel leuk!
Ik heb een hele boel huisdieren waar ik heel veel van hou.
Ik zit al 7 jaar in de Chiro en begin nu aan mijn
2de leidingsjaar!
Later wil ik een boerderij met heeeeel veel verschillende
dieren!
Tot snel! XXXX

Lieve Chirovrienden!
Laura hier ! Ik ben helemaal klaar voor een
nieuw Chirojaar!! Jullie ook?
Met mijn 19 lentes jong start ik aan mijn tweede
jaar leiding!
Verder ga ik graag eentje drinken met
mijn vrienden en vriendinnen, ben ik verslaafd
aan ribbetjes eten en ploeter ik mij door mijn
studies als kinesist.
Kom naar de startdag om te weten of ik jou
leiding geef!!
Dikke vette kusjesssss!!

Verbind de puntjes en raad zo de tekening

3e jaar leiding

Mijn hond heet Nala
Zomer > winter

Ik ben 1m72 groot

ik ga aan mijn 2 jaar verpleegkunde beginnen

Ik ben 19 jaar jong

Mijn lievelingskleur is blauw

Sushi is mijn lievelingseten

Tof weetje: Ik draag een bril

Hallo ik ben Arne. Ik ben 18 jaar. Ik
zit al vele jaren in de Chiro en begin
nu mijn 1ste leidingsjaar. Ik heb een
zus genaamd Jari.

Dag lieve vrienden! Mijn naam is Amber. Dit is het
tweede jaar dat ik met heel veel plezier leiding geef!
Om jullie wat inzicht te geven in mijn leven: ik ben 19
jaar en ik zit in mijn tweede jaar bachelor event - en
projectmanagement aan de UCLL in Leuven. Ik zit ook
op kot in Leuven!
Wat ik het liefste doe: mensen bang maken in mijn
Romeins kostuum, er eentje gaan drinken met mijn
allerliefste vrienden en vriendinnen, en de Chiro
natuurlijk!
Ik heb suuuuuper veel zin in dit nieuwe chirojaar! Nu
we terug wat mogen doen, zullen we er zeker met
volle teugen invliegen!
Kom zondag zeker ontdekken wie jullie nieuwe leiding
wordt. Ik kan jullie verzekeren dat het spannend zal
worden…

Hello hellooooo!! Ik ben Keara, 20 jaar oud en
na 15 jaar met hard en ziel in de chiro te zitten
begin ik dit jaar mijn 3e jaar als leiding. Ook heb
ik net mijn tweede jaar aan de hogeschool
afgerond en ga nu met volle moed naar
mijn 3e jaar vroedkunde. Voor de rest heb ik
een stiekeme verslaving aan mayonaise en hou
ik wel al eens van een feestje.
Ik heb al super veel zin in het nieuwe Chiro jaar,
hopelijk jullie ook!!

Goeiendag,
Ik ben al 18 jaar Noa De Pauw
Ik zit al zo’n 11 jaar in de Chiro en speel ook voetbal
Momenteel studeer ik Idea and Innovation aan
de Erasmushogeschool in Brussel
Nog een leuk feitje om af te sluiten : CHIRO > ScOuTs

Hallo ik ben wietse
Ik ben 18 jaar en ga er een jaartje tussenuit...des te meer tijd
voor de chiro dus!! Ik doe chiro maar voor derest heb ik geen
hobby. Dit jaar is mijn eerste jaar leiding en ik heb er zeeeer
veeeeel zin in!!!!

Hey Hoi,
Ik ben Hermelien of ook wel Herman genoemd. Ik ben 18 jaar en in
mijn vrije tijd naast de Chiro speel ik ook nog saxofoon en hockey.
Ik ziet al 13 jaar in de Chiro en begin dit jaar aan mijn eerste jaar
leiding. Ik vind het heel spannend, maar heb er mega veel zin in. Tot
op de Chiro!

Hallo!
Ik ben mahmoud
en dit jaar gaat mijn 2e leidingsjaar worden. In mijn vrije tijd hou ik me vooral met sport
bezig!
Ik kijk echt uit naar dit nieuwe Chiro jaar! Jullie hopelijk ook! Tot snel!

Beste kameraden,
Wij zijn Oscar en Luka.
Oscar is diegene met de pet, hij is ook de iets coolere en
mooiere jongen. Luka is ook wel cool, gewoon een beetje
minder (mopje! Hij is minstens even cool). Ik en Lucky
zijn echte humoristen, je kan ons vergelijken met Jeroom
Snelders en Philippe Geubels. (Luka is Geubels omdat hij
snel kaal gaat worden).
Wij kijken uit naar het Chirojaar en OH JAA jullie moeten
Luka kietelen, hij vind dat leuk

Alvast bedankt
Oscar en Lucky

Lieve chirovriendjes,
Mijn naam is Thatsani en dit zijn mijn 10
nieuwjaarsvoornemens:
1. Ik zal dit jaar, mijn derde jaar als leidster, nog
enthousiaster zijn, dan voordien.
2. Ik zal steeds mijn bord leegeten, ook al vind ik
het eten niet zo lekker.
3. Ik zal mijn tanden elke dag twee keer poetsen.
4. Ik zal in mijn derde jaar muziektherapie
heeeeeeel hard mijn best doen.
5. Ik zal altijd genoeg water drinken en
gehydrateerd blijven.
6. Ik zal nooit ruzie maken, maar daag mij niet uit eh :)
7. Ik zal altijd een propere onderbroek aandoen, ook op kamp.
8. Ik zal altijd voor kaaskroketten kiezen in de frituur.
9. Ik zal mijn rijbewijs halen (?)
10.
IK ZAL ALTIJD VAN MIJN CHIROVRIENDJES HOUDEN!
Dikke kus van je zotte mus X

Annelies is mijn naam
Nog maar 20 jaar jong
Nu al 10 jaar in de Chiro
En begin aan mijn 3de jaar leiding
Leren ga ik doen want ik begin aan mijn
eerste jaar verpleegkunde
In mijn vrije tijd spreek ik weleens af met vrienden en vriendinnen
Eten doe ik graag en veel
Super veel zin in het nieuwe Chiro jaar!!!

Hallo, ik ben LeNnArT en ik zit ondertussen al vele jaren
in de Chiro en er komen nog veel meer, maar vanaf dit
jaar ben ik de grootste baas ook heb ik een tijger als
huisdier en nog een kleine zus in de Chiro

Hellooo iedereen,
Mijn naam is Mateo, ik ben 18 jaar oud en ik vond het vorig jaar een superleuke ervaring daarom ga
ik nu mijn tweede jaar Chiro leidinggeven.
Tot nu toe twijfel ik nog altijd wat ik ga studeren, maar waarschijnlijk aan de VUB.
Ik ben er zeker van dat deze jaar een supertof jaar zal worden.
Veel groetjes!!!

Dag lieve Kapoenen!
Welkom in Chiro Hoeilaart! Laten we samen in dit nieuwe chirojaar vliegen! Wij zijn jullie
leiding, maar blijven tot aan de startdag nog even geheim :)
5 september: Vandaag is het startdag en kom je te weten wie jullie leiding voor het
komende jaar zal zijn! Komen is de boodschap!
12 september: Onze eerste echte chirozondag! Vandaag doen we enkele spelletjes om
elkaar en de chiro beter te leren kennen!
18 september: Joepie Lichtstoet! We verwachten jullie in outfit en met een dikke
portie enthousiasme aan de Joengele om op onze wagen te schitteren! Meer info staat in
het hoofdleidingsartikel.
19 september: Onze dansbenen van gisteren zijn heeeeel moe dus vandaag is het geen
Chiro :( Maar kom zeker eens genieten van een lekker stukje kaastaart in de
Kasteelhoeve!
26 september: Neem allemaal jullie vriendjes mee want vandaag is het vriendjesdag!
Het menu van vandaag: SPELEN!
3 oktober: Vandaag is het geen chiro want jullie leiding is op leidingsweekend! :( Tot
volgende week!
10 oktober: Los naar het bos! Kleed jullie alvast warm en bosbestendig aan en neem je
goed humeur mee!
17 oktober: Oh nee! Alle dieren zijn ontsnapt uit de zoo van Hoeilaart! Helpen jullie ons
hen te zoeken en vangen?
22 oktober: Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging! Trek maar fier je allermooiste
chirouniform aan naar school!
24 oktober: We maken er een gezellige namiddag van en spelen reuzeganzenbord!
30 oktober: Lekker griezelen! Verkleed jullie in jullie mooiste griezelkostuum en dan
gaan we samen op Halloweentocht langs de huizen in Hoeilaart! Kom als je durft!
31 oktober: Na al die snoepjes van gisteren hebben we wel buikpijn gekregen hoor!
Vandaag is het geen chiro, rust maar wat uit in jullie bedje!
Tot binnenkort kleine (b)engeltjes!
Samson
&

Marie

SPEELCLUB
Dag allerliefste speelclubbers! Na een geweldig chirokamp, staan wij
weer helemaal klaar om er samen met jullie een fantastisch jaar van te
maken! Wij hebben er alvast suuuuuper veel zin in!
05/09: WOEEEHOOEEWW! EINDELIJK STARTDAG! Vandaag kom je te weten wie jullie
MEGA LEUKE, NIEUWE leiding wordt dit jaar 😊
12/09: C-H, C-H-I, C-H-I-R-O Vandaag spelen wij typische CHIRO spelletjes!
19/09: Vandaag is het jammer genoeg geen chiro, MAAR wel druivenfeesten 😊 Wij zijn te
vinden in de kasteelhoeve met heerlijke kaastaarten!
26/09: LALALALALALALALAAAA Neem vandaag al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee
want wij gaan naar het magische smurfenbos!!!!
03/10: Haal die zakdoekjes maar boven want vandaag is het geen chiro :(
10/10: Vandaag gaan we ons lokaal omtoveren tot het mooiste lokaal van de hele wereld!
17/10: IK NEEM JE MEE, IK NEEM JE MEE NAAR DE NIEUWE SPEELTUIN VAN
OVERIJSE
24/10: Omdat het bijna halloween is, gaan wij vandaag overheerlijke halloweenkoekjes
bakken! Mmmmmmm
30/10: Doe allemaal jullie griezeligste verkleedkleren aan want vandaag spelen we het
jaarlijkse halloweenspel. Meer info vind je in het hoofdleidingsartikel.
Vele kusjes van jullie leiding xxxx

Sloebers september + oktober

Dag lieve Sloebers! Welkom bij de start van het nieuwe jaar! Jullie nieuwe leiding
heeft er alvast super veel zin in en kan niet wachten om jullie te leren kennen! Tot
binnenkort!

5 september: Startdag!
12 september: Los naar het bos! Doe dus goeie schoenen aan!
19 september: Vandaag is het geen chiro want het zijn druivenfeesten.
26 september: Vandaag is het vriendjesdag! Neem dus allemaal zoveel mogelijk vriendjes en
vriendinnetjes mee en toon hoe leuk de chiro is!

3 oktober: Eerste weekend van de maand, geen chiro dus 
10 oktober: Ballonnentocht! Benieuwd wat dat is? Dan moet je ZEKER komen!
17 oktober: Buitenspelen! Kom allemaal super leuke spelletjes spelen in het
park!
24 oktober: Omdat het bijna haloween is, spelen we vandaag het vampierenspel!
Pas maar op dat je niet gebeten wordt!!
31 oktober: Geen chiro vandaag, want gisteren hadden jullie al
het superduper toffe haloweenspel ☺

Heel veel groetjes van jullie hele toffe leiding die jullie binnen niet zo veel tijd gaan
ontmoeten!

Rakwi
September:
5/09: is het een vogel, het een vliegtuig , nee dat is het niet, het is jullie nieuwe leiding die je vandaag
voor het eerst ziet! 😊
12/09:Wat maakt ons sterk? teammmmwerk!
18/09: Vandaag gaan we dansen en chansen want het is lichtstoet! Meer info in hoofdleidingsartikel
19/09: Vandaag spijtig genoeg geen Chiro, maar altijd welkom in de Kasteelhoeve voor een lekker
stukje kaastaart!😊
26/09: Pif poef paf en jij bent af! Trek je legerschoenen maar aan want vandaag gaan we een militaire
uitdaging aan

Oktober:
3/10: Deze week zullen jullie ons moeten missen want de leiding is gaan vissen
10/10: Vandaag stijgt ons spel de lucht in! Op naar de top
17/10: Vandaag is roood, de kleur van ons spellll!
24/10: Lossen jullie het raadsel op?

30/10: Bibber en beef want het is HALLOWEEN, komen is de boodschap!! Meer info in
hoofdleidingsartikel
31/10: We zijn zo moe van het gillen gisteren pfff, vandaag geen Chiro

Ti to the toooooo
SEPTEMBER:
5e: Vandaag start het nieuwe Chiro jaar EIN DE LIJK terug! Komen is de boodschap om
te weten te komen wie jullie super mega leuke nieuwe leiding wordt dit jaar ☺
12e: De spanning in Hoeilaart is al een paar dagen te snijden sinds de moord op… rarara wie
is er vermoord en vooral wie heeft het gedaan? Heel Hoeilaart vertrouwd vandaag op het
speurwerk van de tito!
19e: Deze zondag is er geen Chiro, geniet van jullie zondagje en tot op de druivenfeesten!
26e: Vandaag leren we het mooie Hoeilaart en de leiding ploeg wat beter kennen, wil je alle
sappige roddels te weten komen dan is komen de boodschap!
OKTOBER:
3e: Vandaag is de leiding zwaar aan het vergaderen, hopelijk missen jullie ons niet te hard!
10e: Vandaag nemen jullie het op tegen elkaar, warm jullie spieren al maar goed op want je
zal ze nodig hebben ;))
17e: Vandaag gaan we naar het bos dus laat jullie mooiste schoentjes maar lekker thuis ☺
24e: Deze zondag beleven we de meest onvergetelijke namiddag innn… LEUVEN!
30e: Kom deze avond naar ons HALLOWEENSPEL… als je durft?! Deze valt op een zaterdag!
31e: Vandaag geen Chiro om nog even te bekomen van het gruwelijke Halloweenspel

Wij kunnen alvast niet wachten op het nieuwe Chiro jaar, hopelijk hebben jullie er ook een
beetje zin in!
Dikke kussen en tot heeeeeeel binnenkort! xxx

Keti <33333
Lieve lieve keti! Welkom in het nieuwe Chirojaar! Ziehier wat er jullie deze eerste twee
maanden vol leuke activiteiten te wachten staat!
5 september: Wie ooooh wie wordt jullie nieuwe leiding? Kom het allemaal ontdekken op
de megakeicoole startdag! Wij hebben er alleszins al megaveel zin in! Jullie ook? Probeer
allemaal met de fiets te komen, anders zal je de voetenwagen mogen gebruiken….
12 september: Zet die dansbeentjes al maar klaar, want vandaag gaan we sjansen en
dansen! Daarna gaan we panchen in de loods, dus kom allemaal met de fiets!! <33333
18 september: Lichtstoet! Haal uw mooiste glimlach en uw beste danspasjes boven! Wie
gaat er winnen? Wij natuurlijk! We zullen nog zeker meer informatie geven over de
kledij etc :)
19 september: Pas op, dit is de zondag na de lichtstoet. Vandaag
we heeeel veeel centjes verdienen op de druivenfeesten! Meer info volgt...

gaan

26 september: Vriendjesdag! Neem al je beste vrienden en vriendinnetjes mee. Vandaag
gaan jullie een spel spelen dat jullie nog nooit gespeeld hebben in de historie van Chiro
Hoeilaart! Een goede tip: trek goede stapschoenen aan, een goede trui, en neem eventueel
je regenjas mee.
3 oktober: Geen chiro, eerste zondag. Auuuuuuuuu :(. WIj zijn op leidingsweekend. Tot
volgende weeeeek!
10 oktober: Wie was de boosdoener? Wie is de dader? Kom het allemaal ontdekken!
17
oktober: Masterchef!
Overtuig
lekkere kookskills! Mmmmmmmmm...

jullie

allerliefste

leiding

van

jullie

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging! Wie niet in uniform naar school gaat, en zijn
opdracht niet uitvoert, zal heeeeel goed gestraft worden! Wordt vervolgd….
23 oktober: PAS OP! Dit is een zaterdag! We gaan lekker gesjellig samen naar Leuven, om
wat te doen? Centjes te verdienen, jeeeeeeej!
30 oktober: PAS OP, dit is terug een zaterdag! Doe maar een pamper aan, zodat jullie
geen pipi doen in jullie broek voor het **TROMGEROFFEL** halloweenspel!
lieve kusjes van…..
Bambi, Stampertje en Stekelvarken XXX

5/9: Vandaag is het startdag. Ben je benieuwd naar je nieuwe leiding kom
dan zeker af!
12/9: Back to Basics.
19/9: Helaas pindakaas vandaag geen Chiro
toffe winstgevende jeeejjj

MAAAAAAARRR wel een

26/9: Vriendjesdag is vandaag. Promoot de Chiro en neem die vriendjes
mee vandaag (rijm rijm)
3/10: Helaas pindakaas opnieuw… Vandaag is het de eerste zondag van de
maand wat wil zeggen dat het geen Chiro is snif snif.
10/10: Rad van fortuin.
17/10: Trek jullie vuile kleren al maar aan want vandaag gaan we naar
het bos!!!
24/10: Vandaag krijgen jullie de kans om een eigen film te produceren.
Succes!
31/10: Gisteren hebben we ons geamuseerd (of niet) in het bos tijdens
het halloweenspel. Vandaag mogen jullie dus lekker bijkomen.

