
CHIROKRANTJE 
November ‘22 

 

Chiro Neerlinter 
 



ALGEMENE INFO  
• CHIROZONDAGEN: ELKE ZONDAG VAN 14u-17u  

@ Chirolokalen(Kasteelstraat 3A, 3350 Linter)  

• Vieruurtje voorzien door het Chiro (drank en koekje = inbegrepen in inschrijvingsgeld)  

Wij zorgen vanaf nu ook dat er 1 keer per maand een fruitje is voorzien in plaats van een koekje!!! 

• Uitzonderingen (zoals bv. op feestdagen) komen telkens in het maandelijks Chiro-krantje. Dit wordt 

automatisch naar het e-mail adres gestuurd dat je meegeeft bij je inschrijving. Wil je dit ontvangen op een 

ander e-mail adres? Stuur ons dan een e-mail (chiro.ds.neerlinter@gmail.com) 

 



ONZE GEGEVENS  
Ribbelleiding:   

Jeffe Engelborghs: 0485 47 26 62  

Nina Staelens: 0471 30 39 01 

Speelclubleiding:  
Artuur Claes: 0468 30 08 80  

Marie Wuestenberg: 0494 69 41 03 

Emilie Van Mullem: 0468 30 05 95 

Rakwileiding:  
Jasper Maes: 0487 12 54 76 

Belle Vanhelmont: 0465 75 94 55 

 
 

      Titoleiding:  

          Maxime Bellis: 0497 64 01 50 

          Lena Vanmullem: 0483 73 22 38 

      Ketileiding:  

Korneel Wuestenberg: 0492 07 18 36 

Roune Evraerts: 0494 37 47 03 

Lisa Debord: 0498 97 64 58 

Aspileiding:  

Jorre Prouvé: 0472 24 96 72  

Wout Jonckers: 0495 26 56 83 

Warre Wuestenberg: 0490 44 42 20 

Hoofdleiding:  

Maxime Bellis: 0497 64 01 50 

Jorre Prouvé: 0472 24 96 72  

 

 



UNIFORM  
Als Chiro verkiezen wij een uniform! Zo vormen 

we 1 grote bende! Wat houdt dit in? 

 

Ribbels & Speelclub : dragen een rode Chiro T-shirt 

Rakwi, Tito, Keti & Aspi : dragen een Chirohemd + 

Chirorok/ -broek 

 

Deze uniformen kunnen jullie aankopen bij de 

Banier. Of tweedehands op onze chiro vinden, dan 

stuur je ons best even een mailtje. 😊  

Banier Leuven : J.P. Minckelersstraat 29, 3000 Leuven 

Banier Hasselt : Vaartstraat 14, 3500 Hasselt 
agenda past! Dan zoeken we een ander moment om samen te komen 



CHIRO MIS 
Joepie, het is weer zover! Onze jaarlijkse CHIRO MIS staat op de agenda…  
Wat houdt dat nu eigenlijk in? Op 20 november staan we even stil bij het Chiro avontuur, in de kerk gaan 
we dan leuke liedjes zingen samen en nog zo veel meer. Hierna keren we terug naar de Chiro lokalen om 
daar nog wat leuke spelletjes te spelen samen. Als het dan middag is gaan we samen smullen van 
overheerlijke frietjes om zo terug wat energie te krijgen! De dag van de Chiro mis neem je 3 euro cash mee 
voor de frietjes.  Nog even praktisch, we verzamelen voor de kerk van Neerlinter om kwart voor 10, en om 
14u kunnen jullie ze terug komen ophalen aan de CHIRO lokalen.  
 
Als jij er graag bij wilt zijn, kan je je inschrijven via volgende link,  
LINK INSCHRIJVINGEN CHIROMIS 
 

Hopelijk zien we jullie allemaal daar!        
 
 
 
 
 

https://forms.gle/dMqQuZpWyFaw5sBGA


CHIRO WEEKEND TITO’S 
 
Van 19 november (14u) tot 20 november (14u) doen we met de tito's 24 uur chiro in onze Chiro lokalen. 
De kostprijs is €5, dit kan zowel cash afgegeven worden of via overschrijving op BE 61 9731 8346 4117 met 
vermelding naam tito. Op zondag 20 november gaan we dan samen naar de chiromis. Hier moet je je apart 
voor inschrijven. 
 
We gaan in deze 24u proberen een reis te maken rond de wereld. Je mag je verkleden als een 
ontdekkingsreiziger of als een Hollander, Italiaan, … Wees creatief! Vergeet zeker je chiro kleren niet mee 
te nemen voor de chiromis! 
 
Wij kijken er naar uit, 
De TITO-leiding  
 
 
 
 
 
 



 
 

6/11 Omdat we graag coole activiteiten zouden doen met onze Ribbeltjes, 
gaan wij vandaag KASACTIVITEIT doen… We gaan snoepjes verkopen, 
joepie! Tijdens de Chiro-uren gaan wij van deur tot deur en vanaf 17u 

zal er een standje zijn op de Chiro waar je ook nog iets kan kopen!        

13/11 Van 14u-19u doen we een kook-dagje op de Chiro, ook zullen we 
samen avondeten onder ons.  
Meer info volgt via onze whatsapp groep. 

20/11 CHIROMIS van 9u45-14u!!! Iedereen is welkom dus neem alvast 

je mama, papa, oma en opa mee        

27/11 Vandaag vliegen we samen naar de maan, jullie worden echte 
astronauten-Ribbels… 



 

 

6/11 Zet je schrap want we spelen vandaag één tegen allen. 

13/11 Kom allemaal verkleed als je favoriete superheld, want we 
toveren jullie vandaag om tot echte superhelden! 

20/11 CHIROMIS van 9u45-14u!!! Iedereen is welkom dus neem alvast 

je mama, papa, oma en opa mee       

27/11 Vandaag spelen we het grote tv-spel! 

 



 

 

6/11 Nog eens tijd voor iets basic: vandaag spelen we chiro 
balspelletjes.  

13/11 Zet jullie beste beentje maar voor, want om een mega(cool) kamp 
te maken moeten jullie natuurlijk versiering verdienen.  

20/11 CHIROMIS van 9u45-14u!!! Iedereen is welkom dus neem alvast 

je mama, papa, oma en opa mee       

27/11 Een gezelschapsspel in het groot: wij spelen levende stratego! 
 



 

 

6/11 Vandaag zetten we de strijd verder tegen VECNA…  

13/11 Heb je thuis iets liggen dat perfect in ons Tito lokaal zou passen 
(slingers, lampjes, posters…)? Neem het gerust mee want het is 
hoog tijd om ons lokaal in te richten.  

20/11 CHIRO WEEKEND + CHIROMIS van 9u45-14u!!! Iedereen is 

welkom dus neem alvast je mama, papa, oma en opa mee       

27/11 Vandaag spelen we Monopoly! 



 

 

6/11 Wat we vandaag spelen is nog TOP SECRET, allemaal komen dus… 

13/11 We verplaatsen onze kasactiviteit naar vandaag! Een kei gezellige 
pannenkoeken namiddag!! Meer info volgt nog via mail.  

20/11 CHIROMIS van 9u45-14u!!! Iedereen is welkom dus neem alvast 

je mama, papa, oma en opa mee       

27/11 Vandaag gaan jullie op dropping, trek jullie stapschoenen dus 
maar aan!  



 

 

6/11 Vandaag strijden jullie voor het Olympische goud tijdens onze 
Olympische spelen.  

13/11 De tuin van eden, probeer de verleiding te weerstaan.  

20/11 CHIROMIS van 9u45-14u!!! Iedereen is welkom dus neem alvast 

je mama, papa, oma en opa mee       

27/11 Maak u klaar voor de enige echte Chiro roulette, retteketet.  

 


