Chiro Hoeilaart

CHIRIST
September – Oktober

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

Beste leden en sympathisanten
Het kamp in Wellen 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 (18 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 4 september ’22 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 25 september ’22 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 17/09)
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’

-

Kaastaarten Festival
(zondag 18/09)
Als je zin hebt in een lekker stukje kaastaart met een kopje koffie, is het
kaastaarten festival 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 11u en stopt om 17u.

● Dag van de jeugdbeweging
Donderdag 20 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 Avondspel

(zaterdag 29/10)

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.
● Leidingsweekend
In het weekend van 4-5-6 november zijn we met de leiding op
leidingsweekend om te vergaderen over het komende jaar. Die zondag (6
november) is het dus geen Chiro.
● Brochettefestijn
Onthoud alvast 20 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 !
● Bivak 2023
Nog een datum om in jullie agenda te zetten! (het is nog lang maar toch) het
kamp 2023 zal doorgaan van 21 juli tot 30 juli 2022 in Eindhout-Laakdaal 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 + Nero en de wafeldief
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 nero en co!
Natuurlijk moeten ons zo goed mogelijk verkleden in nero om er fantastisch uit te
zien.
Dus hier een lijst met wat je zeker moet aandoen:

Voor de kapoentjes en speelclub
-

Een zwart/wit gestreepte t-shirt
Een zwarte broek of legging
Donkere schoenen

Voor sloebers tot Aspi
➔

Een zwarte T-shirt met korte mouwen (GEEN topje)
Een zwarte broek
Donkere schoenen
2 dotjes in het haar
Wij maken op de chiro ook tijd voor het haar
Vergeet zeker geen 2.50 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 Chirovrienden!!
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Oplossing:
Een goededag, Nele hier
Vol enthousiasme begin ik aan mijn vierde jaar
leiding. Ik zit ondertussen al achttien jaar in de Chiro
en ben het nog lang niet beu.
Random weetje: Ik heb twee teckels, Jos en Wis.
Benieuwd of ik jouW leiding wordt? Kom dan naar de
startdag.

Xxx

Goeiendag!
Ik ben Noa en terwijl ik dit schrijf ben ik 6970 dagen oftewel 167 280 uur oud.
Buiten de Chiro hou ik enorm van voetbal en afspreken met de maten, verder studeer ik Idea and
Innovation management aan de Erasmushogeschool in Brussel.
de

Dit jaar wordt mijn 3
is klaar.

leidingsjaar, dat was het dan ik heb geen inspiratie meer dus deze voorstelling

Hello hellooooo!! Ik ben Keara, 21 jaar oud en
na 16 jaar met hart en ziel in de Chiro te
e

zitten begin ik dit jaar mijn 4 jaar als leiding.
Ook heb ik net mijn tweede jaar aan de
hogeschool afgerond en ga nu met volle
e

moed naar mijn 3 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!!

Hey ho
Ik ben Martin, de nieuwste de nieuwste lid van de
leidingsploeg. Ik ben 18 jaar oud en dit jour beginnen
mijn studies geologie aan de UGent. Mijn favoriete
hobby is natuurlijk naar de chiro komen en in tweede
plaats zou ik ping pong plaatsen.
Hoewel ik veel dingen vergeet door mijn verwarring,
vergeet ik nooit plezier te maken en mijn goed humeur
mee te nemen.

Dag lieve chirovriendjes!
Hermelien hier of ook wel Herman genoemd
de

start ik aan mijn 15

😉 Met mijn 19 lentes jong
de

chirojaar waarvan ondertussen al mijn 2

jaar

leiding!
Ik heb al mega veel zin om met jullie te beginnen aan dit super leuke jaar!
Ik zie jullie op de startdag!!

Hallo iedereen!
Ik ben Amber, ik ben 20 jaar oud. Om mezelf even voor te stellen heb ik 3 echte weetjes en 1 leugen
verzonnen over mezelf. Het is aan jullie om te raden wat fout is, en wat niet. Veel succes!
1. Ik studeer event – en projectmanagement aan de UCLL in Leuven,
2. Ik heb een tweeling zus,
3. In mijn vrije tijd ga ik graag weg met mijn vrienden en vriendinnen, en zit ik super graag
op de chiro!,
4. Dit is mijn derde jaar leiding.

Hallo lieve vriendjes!
Ik ben Bauke en hieronder vind je een paar weetjes over mij!
Ik ben 20 jaar.
Ik hou van eten.
Ik haat afwassen.
Ik heb 2 zussen.
Ik maak mij graag vuil.
Ik heb veel plantjes.
Ik studeer voor juf, en vind dit (tot nu toe) heel leuk!
Ik heb een hele boel huisdieren waar ik heel veel van hou.
de

Ik zit al 8 jaar in de Chiro en begin nu aan mijn 3 leidingsjaar!
Later wil ik een boerderij met heeeeel veel verschillende dieren!
Tot snel! XXXX

Actief, Luidruchtig, Elegant, fleXibel, boeIend
de

Dit ben ik en helemaal klaar voor mijn 3 jaar Chiro leiding te staan. Ik kijk er
enorm naar uit om allerlei toffe spelletjes te spelen met jullie allemaal. Ook ben ik
21 jaar en afgestudeerd als zorgkundige, ik werk in het rusthuis van Tervuren.

Hellooo lievelingen!
Een nieuw jaar vol nieuwe creativiteit en meer
woorden maak ik er niet aan vuil! Hieronder leren
jullie mij een beetje beter kennen dus ga snel op
zoek naar mijn studie, mijn leeftijd, hoeveel jaar ik al
leiding sta en alle dingen die ik graag heb!

😉

Tot op de startdag! Ik heb er zin iiiiin!
Xoxo Thatsani

Hellooooo!
Ik ben Annelies en al 21 jaar jong :) Ik studeer
verpleegkunde in brussel en begin aan mijn 2de jaar!
Ook begin ik aan mijn 4de jaar leiding en ben het
zeker nog niet beu!
Verder hou ik heel veel van mijn vrienden en
vriendinnetjes EN PASTA :)

ToT OP de ChIrO!!!!!
xXx

Hallo Iedereen, ik ben Luka.
Ik begin nu aan mijn derde jaar leiding en zit al sinds Keti in
Chiro Hoeilaart. Ik studeer archeologie in Gent en zit er
doordeweeks ook op kot.
Ik kijk alvast heel hard uit naar dit jaar, tot snel!

Helloooooo!!!
Mijn naam is Mateo, ik ben 19 jaar en ik begin aan mijn 3de jaar
Chiro.
Wow! Wat een flow ik kan alles laten rijmen ik ben een pro.
Ik studeer op VUB maar Ik heb toch liever Chiro en disco dan mijn
bureau.
Deze jaar gaat cooler zijn dan een frigo in een iglo.
Tot snel, omdat ik ben chaud !!!

Goeiedaaag!!!
de

Ik ben Wietse en ben 19 jaar. Dit wordt mijn 2 jaar leiding en ik heb er
alvast zeer veel zin in! Ik ga economie studeren aan de KUL. Ik heb maar 1
hobby nodig en dat is zonder twijfel Chiro verder ben ik niet zo groot maar
met mijn gigantisch Chiro hart valt dit al wat minder op (hoop ik toch…). Ik
heb alvast zeer veel zin in het nieuwe jaar dus hopelijk jullie ook.

Halloo!
Mijn naam is Mahmoud en ik zit ondertussen aan mijn 14e jaar in
de chiro waarvan dit de 3e als leiding is.
Buiten de chiro zijn mijn hobby’s freerunning en longboarden.
Ik kijk al enorm hard uit naar dit nieuwe chirojaar!
Hopelijk jullie ook?
Tot binnenkort!

Heyhoi,
Mijn naam is anaelle, dat weten de meesten ondertussen
wel.
Ik geef al 4 jaar leiding met een heel toffe medeleiding.
Ik studeer verpleegkunde maar ben slecht in meetkunde…
Ik heb heel veel zin in dit chirojaar dus zeg ik ‘ik zie jullie
allen snel daar!’
Zoals jullie kunnen zien ben ik niet zo goed in rijmen maar
heb wel zeer toffe geheimen
(zoals jullie leiding van dit
jaar)
Vele dikke zoenen, en kapoentjes vergeet zeker en vast niet
te moenen!

Hallo! Ik ben Oscar :)

Hallo! Ik ben Lennart :)

Kapoenen
4 september: JOEPIEEEEE vandaag gaat ons nieuw Chiro jaar van start! Willen jullie
graag te weten komen wie jullie super mega toffe enthousiaste leiding is? Dan moet je
zeker komen J wij kijken er al enorm naar uit!
11 september: Oh nee, een beer! Er zit een gigantische beer in het bos! Waar moeten
de kapoenen nu spelen? hopelijk kunnen we de beer wegjagen. Gelukkig heeft de
leiding een opleiding beren weg jagen gedaan. Zin om ons te helpen? Tot dan!
17 september: Lichtstoet! Omdat jullie nu in de Chiro zitten krijgen jullie de kans om tijdens de stoet
op de prachtige wagen te zitten. Meer info krijgen jullie later! Heb je toch al een vraagje, dan mag je
de leiding contacteren!
18 september: Vandaag kunnen jullie lekkere kaastaarten komen eten in de Kasteelhoeve. Jullie zijn
welkom vanaf 12 uur!
25 september: Neem vandaag zo veel vriendjes en vriendinnetjes mee als je maar kan tellen
waaaaant vandaag is het VRIENDJESDAG! Je te pletter amuseren en nieuwe vriendjes maken doen we
vandaag!
2 oktober: Vandaag is het de eerste zondag van de maand en dit betekend geen Chiro. Wij missen
jullie al en kijken uit naar volgende week!
9 oktober: Rapunzel haar haren zitten in de knoop en Flynn ( de prins van
Rapunzel) wacht beneden aan de toren. Helpen jullie Rapunzel haar haar uit
de knoop halen zodat ze het kan laten zakken en de prins zo tot bij haar kan
komen?
16 oktober: Vandaag blijven wij niet in Hoeilaart maar gaan we naar de
speeltuin van Overijse! Zin om super veel plezier te maken? KOM DAN ZEKER
MET ONS MEE!!!
23 oktober: Wat doen we als ons buikje gromt? VEEEEEEEL ETEN!! Vandaag zetten we de muziek
lekker luid en leven we ons even uit meeeeeeeet… BAKKEN!! Mmmmmmm dat gaat smaken!
29 oktober: Het is bijna Halloween dus vandaag spelen we een griezelspel! Vergeet je zeker niet te
verkleden en LET OP! Dit is een zaterdag en het spel gaat door in de avond. Hou hiervoor zeker
facebook in de gaten.

😉

Vele kusjes jullie leiding XXX

Speelclub
Dag lieve speelclub! Na goed uitgerust te zijn van kamp, staan wij helemaal klaar voor een geweldig
jaar! Wij kijken er al enorm naar uit, hopelijk jullie ook!

September
4/09: Vandaag is het STARTDAG!! Het begin van een geweldig Chirojaar! Vandaag komen jullie ook te
weten wie jullie SUPER LEUKE, COOLE LEIDING WORDT!!!!
11/09: Het is de perfecte dag om ons lokaal mooi te versieren! We maken er het beste lokaal van het
de hele wereld van!!
18/09: Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro, MAAR wel de druivenfeesten
Je kan ons vinden
in de kasteelhoeve bij de super lekkere kaastaarten! Kom er zeker eentje (of meer) proeven!
25/09: Hoor ik daar vriendjesdag? DAT KLOPT!! Neem al jullie vriendjes mee voor een super leuk
spelletje in het bos!!

😊

Oktober
2/10: Eerste zondag van de maand, dat betekent jammer genoeg geen Chiro vandaag ☹
9/10: AARGGG!! Vandaag spelen we het grote piratenspel!!
16/10: Wat krijg je als je speel en tuin samen zet? SPEELTUIN!!! Allen daarheen!
23/10: Haal jullie beste kookkunstjes maar boven, vandaag gaan we de beste chefs ter wereld
worden!
29/10: BOE! Was je al geschrokken? Vandaag is het Halloween, verkleed je goed en maak je klaar
voor een griezelige avond!
Vele kusjes van jullie super coole leiding xxxx

Rakwi
4sept: Yoehoe het nieuwe jaar is eindelijk begonnen, nu komen jullie te weten
wie jullie leiding wordt. Wil je het graag weten kom dan zeker af!!!
11spet: Vandaag gaan we zien hoever onze wagen ervoor staat wil je weten
waar achter je gaat lopen kom zeker eens een kijkje nemen, ook gaan we
leren dansjes whoop whoop
17sept: OPGELET dit is een zaterdag want het is lichtstoet en dan gaan we er
alles aan doen om te winnen
18sept: kom zeker smullen van onze kaastaarten
25sept: vandaag is het vriendjesdag dus neem al jullie vrienden mez om te
laten zien hoe tof de chiro is. We gaan een groot spel spelen met z'n allen
2okt: helaas is het geen Chiro want het is de eerste zondag van de maand
9okt: vandaag gaan we lekker sportief doen en baseballen aan de hippodroom
16okt: we gaan eens los naar het bos en goed ravotten
23okt: ons lokaal is wat simpel witjes dus we gaan ons lokaal een goede
make-over geven met alles wat we hebben
29okt: Hou je van griezel kom dan zeker naar ons halloweenspel boehoeeeee
30okt: aten we met z'n alle bekomen van de enge avond dus geen Chiro
vandaag rust gogoed
Tot snel van de tofste leiding genaamd kwik Kwek & kwak

TITOOOOOOO
Dag liefste tito´s. De startdag staat voor de deur. Dit betekent dat jullie te weten gaan
komen wie jullie nieuwe leiding gaat worden. Spannend toch he :)! Wij hebben er
alvast zin in.

SEPTEMBER
4 september: STARTDAAAAAAG! Kom te weten wie jullie leiding word!
11 september: Neem jullie fiets en goed humeur mee voor deze zotte activiteit.
17 september: Pas op, dit is een ZATERDAG. Vanavond is het lichstoet. Kom mee
dansen om samen de eerste prijs in de wacht te slepen. Meer info in het
hoofdleidingsartikel.
18 september: Vandaag is het kaastaartenfestival. Geen Chiro voor jullie, maar kom
zeker een stukje taart eten.
25 september: Vandaag is het vriendjesdag. Al je vrienden en vriendinnen zijn
welkom op de Chiro!! Benieuwd welk spel we spelen? Kom dan zeker!!

OKTOBER
2 oktober: Eerste zondag van de maand, dus geen Chiro :(( tot volgende weeeeek.
9 oktober: Vandaag gaan we eens wat centjes in de kas brengen voor ons kei - vet
kamp. Meer info volgt.
16 oktober: Zei er iemand zee slag? Los naar den bos?
23 oktober: Soms moet je dinges opofferen om te kunnen winnen, zal jij het kunnen?
Vergeet niet dat het doel de middelen heiligt.
29 oktober: Pas op, dit is een ZATERDAG. Vandaag is het halloweenspel. Bibberen
en beven. Meer info in het hoofdleidingsartikel.
Dat was het al weer voor de eerste twee maanden. Wij kijken er al naar uit.
Warme groetjes,
Lilo and Stitch

Keti
Coucou! Hier is al een eerste programma voor het nieuwe, leuke, supertoffe
chirojaar!!!
Wij zijn heel benieuwd! Jullie ook? Tot dan xxx

4 september: STARTDAAAAAAG! Kom te weten wie zijn hehehe

😊

11 september: Wij gaan werkeeeeeeeen (helpen) en dat toch zeker wel in de loods
17 september: Vandaag, in de avond gaan wij onze beste dansbenen boven halen
want wij gaan achter de mooiste kar van Hoeilaart en omstreken dansen! Meer info
komt nog.
18 september: Kom gezellig wat eten van de lekkerste kaastaarten bij ons

😊

25 september: Op wat zit je elke dag? En dat gaan we spelen. Zeker komen!

2 oktober: Jammerrrrrr… geen chiro vandaag ☹ wees maar triest
8 oktober: ZATERDAG! Niet in de dag maar in de…? Meer info komt nog!
16 oktober: Komen jullie zo zot worden als ons? Wij wachten op jullie!
23 oktober: Booooooooooooooooooooooooosssssssssssssssss
29 oktober: Wij gaan spoken en bang zijn, doen jullie mee?

Knabbel en Babbel

Aspi
Hello, hello liefste aspi! Het nieuwe Chirojaar is weer van start gegaan! Lees
snel verder om onze zotte plannen te weten te komen (en misschien
verklappen we wel wie wij zijn
)

😉

4 september: STARTDAG!!!! Wie o wie is jullie nieuwe leiding? Vandaag komen jullie
dat te weten!
11 september: Hup! Naar de loooods! Jeej lekker travakken voor de mooiste kar van de
stoet!
17 september: Dit is DE zaterdag van het jaar waarop we de sterren van de hemel
dansen tijdens de lichtstoet! Meer info volgt nog!
18 september: Petit pause voor die dansbenen! Kom wel allemaal een lekker stuk
kaastaart fretten!

😈

25 september: Vandaag is het vriendjesdag dus breng aaaalle vriendjes en
vriendinnetjes mee! (als ge die hebt
)

2 oktober: 1e zondag, vandaag moeten jullie ons missen

😭 tot volgende week vrienden!

9 oktober: Stadsspel! Verdere info volgt nog…
16 oktober: Moge de beste winnen!
22 oktober: PAS OP dit is een zaterdag! Hou de avond vrij, info volgt nog!
29 oktober: PAS OP dit is een zaterdag! Maak jullie klaar voor, wie weet, jullie laatste
avond…
Dat was het programma al weer voor de eerste twee maanden van dit legendarische
Chirojaar! Tot op de startdag, kindjes!
Groetjes

Alvin en zijn chipmunks

