
CHIROKRANTJE 
September en oktober ‘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) 

Vanaf dit jaar zorgen we ook dat er 1x per maand een fruitje zal zijn i.p.v. 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 en kan je 

altijd vinden op de site zelf! 

 



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 



MELKERHEI EVENT 
 
Melkerhei blaast dit jaar 5 kaarsjes uit en  
dat kan niet onopgemerkt passeren. 
 
Op zondag 2 oktober kan je de hele boerderij  
ontdekken, snuisteren in de verwerkingsruimte,  
proeven van lokaal lekkers (en dat ook kopen),                                         
je kinderen droppen in het springkasteel  
en een fris pintje drinken met een goed stukske kaas. 
 
- Gegidste rondleidingen 
- Markt van lokale boeren en producenten 
- Kinderanimatie door de Chiro van Neerlinter 
- Drank en spijs om je maag te vullen. 
 
Wees allen welkom om samen met ons de  
eerste vijf jaar van Melkerhei te vieren. 



 

25/09 Wow, vandaag spelen wij het grote REGENBOOG-spel!        

02/10 Geen chiro vandaag, we zien jullie op het MELKERHEI-EVENT !!! 

09/10 We toveren onze Ribbeltjes om tot stoere soldaten vandaag, 
RIBBEL POWER aan de top! (We gaan ons vuil maken dus doe 

maar oude kleren aan       ) 

16/10 Vandaag mogen jullie een vriendje meenemen naar de chiro!  
Samen gaan wij zoals echte speurders op zoek naar de schat.  

23/10 GEEN CHIRO – De leiding is op leidingsweekend, tot volgende 
week!  

30/10 HALLOWEEN IT IS, jullie mogen allemaal verkleed komen. Wij 

maken er een creatieve spookachtige namiddag van.       



 
25/09 Nu jullie elkaar beter kennen, gaan we vandaag jullie geheugen 

opfrissen met de oude chiro klassiekers! 

02/10 Geen chiro vandaag, we zien jullie op het MELKERHEI-EVENT !!! 

09/10 Wie o wie kan de draak verslaan en de schat vinden… 

16/10 Vandaag mogen jullie een vriendje meenemen naar de chiro, hoe meer 

zielen hoe meer vreugde!       

23/10 GEEN CHIRO – De leiding is op leidingsweekend, tot volgende 
week!  

30/10 Van zaterdag 14u tot zondag 14u doen wij een supercool 
HALLOWEENWEEKEND!!! Kom zeker verkleed in een eng 

monster, extra info volgt nog!  



 
25/09 Tijd om te ontdekken waar jullie goed in zijn, vandaag gaan we op 

jacht naar (nieuwe) talenten! 
02/10 Geen chiro vandaag, we zien jullie op het MELKERHEI-EVENT !!! 

09/10 Het is nog eens tijd voor ruige en vuile spelen, JOEPIE!  

16/10 VRIENDJESDAG, neem een vriendje mee naar de chiro! Maak 
jullie klaar want de ontsnapte dieren uit de Central Park Zoo 

nemen jullie mee naar Madagascar! Net zoals in de films       

23/10 GEEN CHIRO – De leiding is op leidingsweekend, tot volgende 
week!  

30/10 Zet jullie beste beentje maar voor want vandaag gaan jullie 
QUIZZENNNNNN!!!  



 
25/09 Tito-soldaten in looppas! Niet iedereen mag zomaar bij het legen, 

daarom dienen jullie vandaag proeven te doorstaan en andere 
soldaten uit te schakelen.  

02/10 Geen chiro vandaag, we zien jullie op het MELKERHEI-EVENT !!! 

09/10 Voetbal kan zoveel meer zijn dan je denkt, dat ontdekken we 
vandaag! 

16/10 VRIENDJESDAG, neem een vriendje mee naar de chiro! Wie is de 
strafste atleet van de Tito’s? Daar komen we vandaag achter bij 

de Olymische Spelen! 

23/10 GEEN CHIRO – De leiding is op leidingsweekend, tot volgende week!  

30/10 Fan van Stranger Things? Vandaag nemen we het op tegen 
Vecna!  



 
25/09 Verwacht je vandaag aan tropisch weer, een kampvuur en veel 

drama want we begeven ons deze zondag op Temptation Island!  
02/10 Geen chiro vandaag, we zien jullie op het MELKERHEI-EVENT !!! 

09/10 Vandaag wanen we ons als echte kapiteins op de zee, we spelen 
namelijk een grote zeeslag! 

16/10 VRIENDJESDAG, neem een vriendje mee naar de chiro! We gaan 
vandaag aan de slag met gezelschapsspelletjes uit de oude doos 

en toveren deze om tot levensechte versies… 

23/10 GEEN CHIRO – De leiding is op leidingsweekend, tot volgende 
week!  

30/10 Wij doen vandaag KASACTIVITEIT, extra info volgt nog! 



 
25/09 Vandaag gaan jullie strijden in een QUIZ, wie o wie weet het 

meeste over jullie nieuwe leiden?        

02/10 Geen chiro vandaag, we zien jullie op het MELKERHEI-EVENT !!! 

09/10 Maak jullie klaar voor … 
THE BIG MOVIE GAME 

16/10 VRIENDJESDAG, neem een vriendje mee naar de chiro! Wij spelen 
vandaag CALL OF DUTY.  

23/10 GEEN CHIRO – De leiding is op leidingsweekend, tot volgende 
week!  

30/10 Over vandaag verklappen we nog niets, MYSTERY TIME!  



 


