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Voorwoord

Beste chirovrienden, 

Allereerst aan iedereen een fijn nieuwjaar gewenst!
De maand januari wordt anders dan andere maanden want dan heeft 
de leiding examens Hierdoor kunnen wij niet vaak komen naar de 
chiro en hebben we gezorgd voor vervangleiding. Soms kunnen we 
ook geen chiro geven, dus houd zeker de knipoog in het oog!

We willen iedereen ook graag uitnodigen op de 
kerstboomverbranding  op 12 januari. Je bent altijd welkom om 
je boom af te zetten op de chiro!
26 januari is er een fuif voor de sloebers en speelclub in Baal! 
Hierover volgt snel meer info op de site en de facebookpagina.
Verder gaan we 16 februari schaatsen met de hele chiro, verdere 
info volgt in de knipoog!
Ook organiseren de tito’s hun alombekende TITOCAFE! Dit gezellige 
evenement vindt plaats op de chiroterreinen op 29 februari vanaf 19u!

Groetjes van jullie leiding 
XOXO



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaatsen Chiro Wezemaal 
Wanneer? 16/02/2020 

Hoelaat? 13u30 op de CChhiirroo en terug op te halen om 17 u op 
de sscchhaaaattssbbaaaann 

Waar? Schaatsbaan van Haasrode 

Hoe? Wij zouden het super vinden moesten de ouders en of 
grootouders helpen met rijden. Laat zeker weten aan je 

leiding moest je rechtstreeks gaan! 

Vergeet geen warme kledij: Sjaal, handschoenen (verplicht) 
muts en dikke kousen!  

 
 

 

Tot dan!  

Xx de leiding Xx 



 

  

 
 

5 JANUARI – Aspidag  
Vandaag krijgen jullie leiding van onze  

oudste groep, de aspi’s! Veel plezier  

lieve sloebertjes!  

12 JANUARI – leiding van ouders  
Benieuwd welke leuke ouders jullie leiding 

willen zijn? Kom dan zeker een kijkje nemen 

vandaag. Het is uitzonderlijk chiro van 14u tot 

16u hierna kan je nog gezellig blijven voor de 

kerstboomverbranding. 

19 JANUARI – Geen chiro   
De leiding is hard aan het studeren! Daarom 

is het vandaag geen chiro…   

     26 JANUARI – het is feest !  
Feesten je ding? Kom dan mee want wij gaan 

in ‘t Zand in Baal met sloebers en speelclub 

van andere Chiro’s fuiven van 14u tot 17u! 

Meer info volgt. 

2 FEBRUARI –  
supersloeberheldenacademie 
Sloebers, jullie zijn vandaag welkom op de chiro  

om een opleiding te volgen tot echte superheld!  
 

     9 FEBRUARI – carnavalspel 

 Kom maar in je gekste verkleedkleren, we   

gaan opzoek naar de sloeberprins carnaval!  

16 FEBRUARI –  schaatsen 
Vandaag gaan we schaatsen! Kunnen jullie recht 

blijven staan? Jullie worden om 13u30 op de chiro  

verwacht zodat we om  14u in Leuven zijn.  

Alle hulp voor vervoer is welkom! 

                                   23 FEBRUARI – geen chiro  
     de leiding heeft leefweek, wij zien jullie graag 

     volgende week terug!  
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JANUARI – FEBRUARI 

5/1 

Vandaag krijgen jullie geen leiding van jullie liefste leiding 
maar van de (1)

12/1 

Jullie leiding heeft examens dus weer geen leiding van hun 
:(, maar er zijn wel enkele kei lieve (2) die komen + het is ook 
kerstboomverbranding!

17/1 

!LET OP DIT IS EEN VRIJDAG! 
We gaan vandaag een (3) kijken. Jullie zijn welkom van 19h 
en om 21h mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen.

26/1 

Vandaag gaan we naar een kinderfuif in (4), hier vind je 
meer info over binnenkort op de facebookpagina van Chiro 
Wezemaal en op de website.

2/2 

Love is in the air! Vandaag spelen we het grote (5) - spel.

9/2 

Jullie leiding kan niet komen, gelukkig is er wel heel leuke (6) 
die onze plaats wilt innemen. #loltakingover

16/2 

Kleed jullie maar warm aan want vandaag gaan we (7)! Meer 
info vind je in de knipoog.

23/2 

Vandaag is het (8) chiro :(. Jullie leiding heeft vakantie.

1. aspiranten / 2. ouders / 3. fi lm / 4. Baal / 5. valentijn / 6. vervangleiding / 7. schaatsen / 8. geen
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Rakwi 

    5/1: 

Aspidag 
12/1: 

Ouders geven leiding 

Vanaf 16u 
kerstboomverbranding 

9/2: 

Levende 
gezelschapsspelen 

23/2: 

Geen Chiro 

Ligt er sneeuw: 
breng allen je 
slee mee!! 



TTiittoo’’ss  
 

 

05/01: De leiding is flink aan het blokken voor hun examens, maar gelukkige nemen de aspi’s 
het vandaag over: Het is aspidag!  

12/01: De lijdensweg van jullie leiding is nog steeds niet ten einde :c . Maar 
niet getreurd: vandaag komen de ouders leiding geven. Blijf zeker ook nog na 
de chiro voor de super gezellige kerstboomverbranding! 

19/01: Vandaag is het geen chiro :c 

26/01: Trees haar examens zitten er op! Joepieee! Samen met nog andere 
toffe vervangleiding voorziet ze jullie van een rijkelijk gevulde 

zondagnamiddag. 

02/02: De jongens zijn op skivakantie aan het genieten van wat welverdiende rust, maar 
gelukkig staat de enige echte, immer onvermoeibare Trees Coremans weer paraat! Ook 
ditmaal zal ze samen met andere vervangleiding voor een spetterende zondag zorgen! 

09/02: Terwijl de jongens nog aan het bekomen zijn van hun 
hoogtestage, staat Trees weer klaar voor jullie samen met 
mysterieuze vervangleiding. 

16/02: Kleed je goed aan en vergeet je handschoenen en dikke sokken niet 
mee te nemen want vandaag gaan we met de hele chiro schaatsen! 

23/02: Jullie leiding is zeer vermoeid na een lange leefweek. Vandaag is het 
dus jammer genoeg geen chiro. 

29/02: Vandaag gaat hét evenement van het jaar door: Het Titocafé! 
Verdere info volgt nog snel. Maar houd dus zeker een plekje vrij in je 
agenda en nodig al je vrienden en familie maar alvast uit! 

 

 

 

 

 

 

 

Veel liefs van jullie leiding! 

Noa, Lucas, Trees en Lukas 



jjaannuuaarrii 
22002200 

Keti’s 

januari 
Januari is de eerste maand van het jaar op de Gregoriaanse kalender. Het 
is afgeleid van de Latijnse woorden mensis Ianuaris, de maand van Janus. 
Janus wordt in de Romeinse mythologie gezien als de god van de deuren, 
maar ook als de god van het begin en het einde. 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
  1 2 3 4 5 

      Aspi’s geven leiding 

6 7 8 9 10 11 12 
      Ouders geven leiding+ 

kerstboomverbranding 

13 14 15 16 17 18 19 
      sleeën 

20 21 22 23 24 25 26 
      kroketspel 

27 28 29 30 31   
       

       
       

 
 
 
 
 
 
 



ffeebbrruuaarrii 
22002200 

Keti’s 

februari 
Februari komt van de Romeinse god Februus, de god van de purificatie/van 
de onderwereld. In de oude Romeinse kalender kwam februari niet voor. Er 
waren oorspronkelijk maar tien maanden in de kalender. Toen het jaar 
verdeeld werd in twaalf maanden, werd de laatste 
maand februari genoemd. 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
     1 2 

      film 

3 4 5 6 7 8 9 
      Binnen de minuut 

10 11 12 13 14 15 16 
      schaatsen 

17 18 19 20 21 22 23 
      Geen chiro 

24 25 26 27 28 29  
       

       
       

 



Apspietjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5o1 januari Aspidag  

1201 Ouders geven leiding + 
kerstboomverbranding 

1901 snoephuisjes  

2601 sponseren, meer info volgt op 
facebook 

202 spel met ei en stok 

902 Lesvrije week: geen chiro ☹  

1602 een tegen allen 

2102 Aspi – leiding spel, meer info volgt 
op facebook 

De groeten xoxo 

Gossip girl 

 



Wist je dat ...
• Felix, Yasin, Finn & Otis graag afwassen?
• ze na elke maaltijd op weekend hebben afgewassen?
• de sloebers rustig werden tijdens het ontbijt met Beethoven?
• de sloebers een feestelijk ontbijt kregen met koffiekoeken en wentelteef-

jes?
• Jacques the sloeber whisperer is?
• de sloebers kei braaf zijn geweest op het weekend?
• we paddington hebben gekeken op de filmavond?
• het heeeel gezellig was?
• de leiding veel te veel snoep heeft gekocht voor de snoephuisjes?
• we jullie allemaal fijne feestdagen wensen?
• en een gelukkig nieuwjaar?
• we al zin hebben in 2020?
• ons tweede weekend ook al vast staat?
• Dit van 8-9 mei is?
• wij iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen?
• groepsdag heel leuk was!?
• we allemaal samen een leuk spel hebben gespeeld?
• sinterklaas een bezoekje bracht aan chiro wezemaal?
• hier heel wat brave kindjes zijn?
• er toch ook speelclubbers waren die aan de sint moesten beloven wat 

flinker te zijn?
• de speelclub er een heel leuk kerstfeestje op hebben zitten?
• ze allemaal een cadeautje hebben gekregen?
• er nog steeds vlammetjes voor het goede doel te koop zijn?
• deze 3 euro kosten?
• de rakwi’s zich niet zo goed in studio 100 thema kunnen verkleden?
• de rakwi leden en leiding het een super tof weekend vonden?
• ze super snel kunnen sleeën zonder sneeuw?
• Thomas het bos haat?
• Thomas 3/4 van de rakwi-leiding hun naam al kent?
• de meisjes Milan en Joran mooi kunnen schminken?
• sinterklaas duidelijk wist wie de brave en minder brave kindjes waren?



De leidingsploeg
SLOEBERS

Jacques Swennen 
Bert Leysenlaan 23 
3110 Rotselaar
jacquesswennen@icloud.com 
0471 18 90 17

Kato Van Malcot
Steenweg op Nieuwrode 40A 
3111 Wezemaal 
kato.van.malcot@telenet.be
0494 79 56 19

Merel Bollen
Steenweg op nieuwrode 132 
3111 wezemaal
merelbollen@live.be 
0497 91 93 57

Mirthe Debruyne
Rigessel 16 
3111 Wezemaal
mirthedebruyne@hotmail.com 
0474 81 09 04

Zeno Koolen
Olivierstraat 47
3111 wezemaal
zeno.koolen@gmail.com
0495 69 83 71

SPEELCLUB

Elise Van Malcot 
Steenweg op Nieuwrode 40A
3111 Wezemaal
elise.van.malcot@outlook.com
0498 27 07 04

Fien Huybrechts
Groeneweg 31 
3111 Wezemaal 
fien-huybrechts@hotmail.com
0491 32 10 84

Hazel Hoornaert
Herentsesteenweg 48 
3012 Herent
hazelhoornaert0@gmail.com
0491 89 82 28

Mathijs Borgions
Motbroekstraat 97 
3390 Sint-joris-winge
mathijsborgions2000@gmail.com
0496 08 03 69

Yens Dehaes
paternosterstraat 68b
3110  Rotselaar
yen-sie@hotmail.com
0474 76 22 05
 
RAKWI’S

Amber van Riebeke
Olivierstraat 5 
3111 Wezemaal
ambervanriebeke@gmail.com
0484 10 50 97

Claire Coremans 
Eektstraat 95
3111 Wezemaal
claire.coremans@telenet.be 
0499 25 27 11



Claire Coremans
0499 25 27 11 

Mirthe Debruyne
0474 81 09 04

David Van Passel
0494 87 41 79

Josse Van Passel
Beninksstraat 9 
3111 Wezemaal
josse.vanpassel@gmail.com
0484 46 45 23

Wout Elsen
Beversluis 17 
3110 rotselaar 
woutelsen1@hotmail.com 
0495 26 33 27

TITO’S

Lucas Vanysacker 
Bergestraat 30 
3220 Holsbeek
vanysackerlucas@gmail.com
0478 26 26 42

Lukas Borgions
Motbroekstraat 97 
3390 Sint-joris-winge
lukas_borgions@yahoo.com
0491 98 66 95

Noa Kabir
Kerkhofstraat 2B 
3110 Rotselaar
noakabir2000@gmail.com
0487 27 84 15

Trees Coremans
Eektstraat 95 
3111 Wezemaal 
trees.coremans@icloud.com
0478 41 63 85

KETI’S

Auke Massant
Aarschotsesteenweg 631 
3012 Wilsele
auke.m@hotmail.com
0492 69 15 14 

Elias Minnen
Abdijlaan 68 
3111 Wezemaal
eliasminnen0506@gmail.com
0478 09 38 26

Yente Lodewijks 
Aarschotsesteenweg 158 
3111 wezemaal
decoole.lodewijks@hotmail.com
0472 59 35 25

APSIRANTEN

Hanne Van Malcot
Steenweg op Nieuwrode 40A
3111 Wezemaal
hanne.van.malcot@telenet.be
0492 87 99 25

Stan Hoornaert
Herentsesteenweg 48 
3012 wilsele
stan.hoornaert@gmail.com
0491 91 09 10

Hoofdleiding Volwassen begeleider


