Chiro Hoeilaart

Chirist
November – December

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 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 2021! 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 14 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
Sporthal! Reserveren is aan te raden en kan bij Nele Prévost:
nele.prevost@gmail.com
NIEUW: Het veggie-op-een-stokje! Wil je weten wat dat is? Kom dan eens langs om
te proeven!
•

Sinterklaas – zondag 5 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 Chiro
zondagen 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
Annelies (0470/63.99.39) of Thatsani (0498/79.83.45)
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!
Thatsani & Annelies

Belangrijke data – 2022
Zodat niemand toffe evenementen van de Chiro moet missen, delen we nu alvast de
belangrijke data van 2022 mee! Schrijf ze zeker op in jullie agenda want wij kijken er
alvast naar uit!

•
•
•
•
•

•
•

Zaterdag 26 februari 2022: Chiro Hoeilaart Quizt
Zaterdag 19 maart 2022: Fuif voor de jeugd van vroeger
Zondag 17 april 2022: Paaseierenraap
Zondag 15 mei 2022: Daguitstap
Zondag 22 mei 2022: Laatste chirozondag en kampinschrijvingen

21 – 30 juli 2022: Kamp
25 – 30 juli 2022: Kamp voor de kapoentjes

Contactgegevens leiding

KAPOENEN !!!
Heyyyyy liefste kapoentjes! Hier zijn we weer met een nieuw programma
voor de volgende 2 maanden! JOEPIE! Lees maar snel verder!
7 november: Eerste chiro van de maand, dus helaas geen chiro vandaag :(
14 november: Vandaag is het Brochettefestijn van de Chiro! Kom maar
lekker smullen van onze overheerlijke brochetten!
21 november: We hebben dringend centjes nodig in onze kas eh! Kom zeker
naar de Chiro want vandaag maken we overheerlijke koekjes die we daarna
verkopen aan de poort! Stroop je mouwen op en doe je beste schort aan! (zo
worden jullie kleertjes niet vuil :) )
28 november: We worden echte schilders zoals Picasso! Doe kleren aan die
vuil mogen worden want vandaag werken we met onze handen!

5 december: Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in
mijn laarsje, danku sinterklaasje. Komen jullie gezellig meezingen met ons?
12 december: Het grote ‘Wie is het?’ spel! Kom zeker met ons meespelen!
18 december: Vandaag is het een ZATERDAG en vieren we samen Kerstmis!
Meer informatie volgt nog in de mailbox van de mama en/of papa :)
19 december: Gisteren was het zooo leuk, dat we vandaag allemaal een
beetje moe zijn! We blijven dus in ons bedje liggen want vandaag is het geen
Chiro!
26 december: Vandaag is het tweede Kerstdag en wederom geen Chiro :(
Tot in 2022, lieve kapoenen!

Kusjes
Hermelien en Thatsani XXX

SPEELCLUB
Dag lieve speelclubjesssss hier zijn we weer met een nieuw
programma ! Bekijk het eens goed want we gaan hele leuke dingen
doen ! JOEPIEEEE
7/11: Vandaag is het geen chiro vandaag want het is de eerste zondag
van de maand :(
14/11: Kom lekker smullen van onze brochette op het
brochettefestijn woehoew!
21/11: Spetteren en zwieren, vandaag gaan we ons lokaal versieren!!!
28/11: Vogeltjes, water en veel bomen waar zouden we dat
allemaal te samen op 1 plaats vinden?
5/12: Daar is hij dan onze grootste en beste vriend, zijn jullie wel
braaf geweest? Kom het te weten wat in zijn groot kinderboek
staat.
12/12: Stap 1: Kom je bijna 3 volle uren amuseren op de chiro.
Stap 2: Neem je kookschort mee.
Stap 3: Laten we samen wat lekkers maken.
Stap 4: Mama’s en papa’s laten proeven wat we gemaakt hebben.
18/12: Opgelet lieve vriendjes dit is een zaterdag. Met z’n allen gaan we
al wat in de stemming komen voor kerst door een klein feestje te houden
met ons groepje. Kom zeker langs om te feesten als de beesten en
samen een lekker warm drankje te drinken met een
kerstfilm erbij!!!
26/12: Het is vakantie en daarom geen chiro, geniet van
jullie vakantie en de feesten ! X
kusjes van jullie leiding xxx
Laura, Mahmoud, Alexi en Annelies

7 november
Jammere zaak! Geen Chiro vandaag. Troost jezelf met een warme chocomelk en wat zoetigheden.
14 november
Kom naar onze jaarlijkse brochettefestijn en smul met je ouders, grootouders, buurman,
buurvrouw, een vreemdeling, whatever van lekkere brochette! We zien je allemaal daar 😊😊
21 november
Wie heeft de gastheer vermoord? Waar? En met welk wapen? Kom allemaal vandaag en ontrafel
het mysterie.
28 november
1 woordje: MONEY!!!!!!! Bak koekjes, taart, cakes ALLES en neem ze mee 😊😊 We gaan Hoeilaart
voeden!!
5 december
Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind!
12 december
Vandaag spelen we levensechte GANZENBORD (van Ravensburger). Heb je er zin in? Zeker zeker
komen
19 december
Doe maar vuile kleren aan want we gaan naar het bos!
26 december
Vandaag hebben wij een verrassing voor jullie!! Zeker komen
30 december
BIJNA NIEUWJAAR! Wij wensen jullie allemaal een geweldig nieuwjaar en tot volgend jaar. Drie
kusjes voor jullie allemaal

Veeeeeeel kusjes en wij hopen jullie iedere keer te zien
Jari, Malou en Leopold

Rakwi
November:
6/11: Het is alweer de eerste zondag van de maand ☹ Vandaag geen Chiro.
13/11:Vandaag kunnen jullie een lekkere brochette komen eten!! Meer info
in hoofdleidingsartikel!
21/11: Pif poef paf en jij bent af! Trek je legerschoenen maar aan want vandaag gaan
we een militaire uitdaging aan
27/11: Pas op dit is een zaterdag! Vandaag gaan we naar Mysterieuze bossen!! Laat
je fantasie al maar de loop! Meer info volgt via mail.
December:
5/12: Hoor wie klopt daar kind’ren, hoor wie klopt daar kind’ren, hoor wie tikt daar
zachtjes tegen ‘t raam. ‘T Is een vreemd’ling zeker, die verdwaald is zeker, ik zal
eens even vragen naar zijn naam. Raad jij zijn naam en die van zijn compagnon??
12/12: Lossen jullie het raadsel op?

18/12: Kerstmis komt er bijna aan, dat betekent dat wij een super leuk, gezellig
kerstfeestje gaan houden! We zullen later nog wat meer info geven!
26/12: We zijn vandaag ons buikje
allemaal nog een rond aan het eten!
Geen Chiro.

TITO
NOVEMBER
7:
Geen chiro, eerste van de maand ( nu kunnen jullie naar karrewiet kijken

)

14:
Geen chiro maar vergeet niet af te komen om jouw maag te vullen met
lekkere brochetten gemaakt door jouw chiro!
21e :
Vandaag leren we het mooie Hoeilaart en de leidingsploeg wat beter kennen, wil je alle
sappige roddels te weten komen dan is komen de boodschap!
28:
Er zijn 2 teams, de geallieerden en de niet geallieerden. Deze hebben oorlog, ze willen
namelijk de wereld veroveren. Maar er kan er maar 1 winnen. Door zich doorheen een
moeizame tocht te slepen en door van land naar land te trekken en daar de plaatselijke
opdracht te winnen kan men de wereld veroveren
DECEMBER
5de :
Er is een man in hoeilaart met een lange witte baard, nene niet de kerstman de sint. Hij komt
ook even langs bij ons : CHIRO HOEILAART. Dus wil jij de sint ontmoeten en een lekker
cadeautje krijgen kom dan zeker is piepen naar sinterklaas.
12de :
Tiktok deze app kennen jullie wellicht allemaal. Het is een applicatie waarop mensen
luisteren naar muziek en dansen. Dit is vandaag ook jullie opdracht, wie kan de meeste
volgers verzamelen op 1 dag? Wie is de nieuwe addison rae of charli damelio? Dat is de
vraag van vandaag!
19de :
Wij, jullie leiding zijn belangrijke documenten verloren in de joenele. We hebben jullie hulp
nodig! Kunnen jullie gedichten vertellen zoals Shakespeare dat kon, kunnen jullie quizzen
zoals deelnemers van de slimste mens ter wereld? Ja? Kom dan met haast en spoed naar
de joengele om jullie leiding te helpen!
26ste :
Geen chiro traan traan
kusjes van jullie leiding
Oscar, Arne en Keara XXX

KETI
De eerste twee maanden zijn voorbij gevlogen, dat betekent dus twee nieuwe maanden
:)))! Het programma van november en december is binnen, JOEPIE! Wij hebben er heeel
veel zin in. Vele smakkerds van jullie allerliefste en leukste leiding xxx

NOVEMBER
7 november: Geen Chiro :((
14 november: Brochettenfestijn! Kom allemaal lekker eten met de
mama, de papa, nonkels en tantes, neven en nichten, oma en opa!! We
kunnen jullie verzekeren dat het zal smaken, mmmmmm.
21 november: Wie is de dader deze keer? Kom het uitzoeken of wie weet
word je wel zelf vermoord :0
28 november: één tegen allen, maar met een draai!

DECEMBER
5 december: De sint komt op bezoek! Eens zien of jullie braaf zijn
geweest dit jaar…
12 december: Het is weer de stomste periode van het schooljaar, de
examens :( MAAAAR niet getreurd, een goede pauze kan zeker helpen in
de avond! Meer info volgt….
19 december: Nog steeds die stomme examens voor sommigen :/
Iemand deze week nog een pauze nodig?
26 december: Geen Chiro deze week, awwww! Geniet van de vakantie en het lekkere
eten aan de kersttafel!

Zo, het zit er weer op voor 2021! We kijken ernaar uit om jullie met jullie frisse snoetjes
terug te zien in 2022. Alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!! Tot dan xxxx

Vele kusjes
Neliebelie, Lennybaby, en Ambiebambie

ASPI
7/11: Unfortunely peanut butter geen Chiro.
14/11: Vandaag is het brochettefestijn. Dat vinden we fijn. Dus zie maar dat
jullie er allemaal zijn.
21/11: Tegenovergestelde van muis + Volks wagen caravel + forgarden.

28/11: 2 15 19

5/12: Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend
van ieder kind. Vandaag komt de Sint naar de Chiro SPANNENDDDDDDD!!! Meer info
komt later over het uur dat jullie aanwezig moeten zijn
12/12: Back to basics en in de avond een gezamenlijke studiesessie.
19/12: Boitke met de kerstman
26/12: Malheureusement beurre de cacahuète geen Chiro

Kusjes van jullie suuuuuper toffe leiding XXX

