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Welkom!

In dit boekje staan alle nieuwtjes, info en
regels van het nieuwe chirojaar. 

Is uw kind net nieuw en weet je niet goed
hoe onze Chiro te werk gaat? 

Wat met Chiro tijdens Corona? 
Wanneer is het nu weer kamp? 

Vanaf wanneer is een uniform verplicht? 
 

Deze vragen zullen we in dit boekje allemaal
beantwoorden. 



Kalender9 oktober 2021…………….Vlaaienslag 

22 oktober 2021………….....Dag van de jeugdbeweging

31 oktober 2021……………....Filmavond

21 november 2021……….....Christus Koning

5 december 2021…………...Sinterklaas

26 december 2021………….Geen Chiro

31 december 2022………….Nieuwjaar zingen tentje naast de kerk

2 januari 2022…………………Geen Chiro

9 januari 2022…………………Driekoningen

13 februari 2022……………..Pensenkermis

27 februari 2022…………….Geen Chiro

17 april 2022……………………Paasspel (Chiro tussen 14u en 17u)

22-24 april 2022………………Trektocht 

30 april 2022……………………..Aspinksterfuif

1 mei 2022………………………....Geen Chiro 

3 juli 2022………………………....Geen Chiro (Rock Werchter)

10 juli 2022………………………...Geen Chiro

30 juli- 9 augustus 2022……Kamp Rakwi-Aspi

3-9 augustus 2022…………….Kamp Mini-Maxi

14 augustus 2022................Geen Chiro

16-18 augustus 2022…………..Ronde van de Hei

19-21 augustus 2022…………..Zomerbar

21 augustus 2022………………..BBQ + Prijsuitreiking RvdH

28 augustus 2022……………….Geen Chiro 

9-11 september 2022…………..Afscheidsweekend

18 september 2022……………...Geen Chiro 

25 september 2022……………..Startdag



Huisregels
Vanaf rakwi verplicht met uniform in de opening.
(Dit kan u kopen in de Banier in Heist of
tweedehands via onze Chiro)
Niet op tijd in de opening, hemd niet toe met
minstens drie knopen, of onvolledig uniform =
een strafje (bijvoorbeeld pompen)
Pas als je in het eerste leerjaar zit, kan je naar de
Chiro komen. (6jaar)
Potje breken is potje betalen (ook als het per
ongeluk was)
Minstens 10 keer op zondag naar de Chiro
komen, anders niet mee op kamp.
Als je op de Chiro bent, blijf je op de Chiro. Je
gaat niet zomaar naar huis zonder toestemming
van de leiding.
Je toont respect naar je groep en leiding toe.
Er wordt niet verkeerd op zondag en op kamp.
Er wordt niet gerookt of gedronken op zondag.



wie is wie?



Mini's

Kindjes geboren in 2014-2015
 1 euro lidgeld/zondag

Krijgen koek en sap als vieruurtje
Chiro tot 17u



Miniteam 
 

Ella 
Nauwelaerts

Wannes van
Bostraeten
(Bossie)

Michiel
Haemels
(Mickey)

Lore Stevens



Maxi's

Kindjes geboren in 2012-2013
1 euro lidgeld/zondag

Krijgen koek en sap als vieruurtje
Chiro tot 17u30



Maxiteam
 

SanderVekemans 
(Veke)

Jente Van Dijck

Louise Kelber Noa Peeters



Rakwi

Jongens en meisjes geboren in 2010-2011
Meisjes = kwiks, jongens = rakkers

1euro lidgeld/zondag
Krijgen koek en sap als vieruurtje

Chiro tot 18u



Rakkers

Sander Op de Beeck
(Beecky)

Fille van Tendeloo

Seppe Willocx

Jaan
Willekens



Kwiks
 

Luca 
Heylen

(Benny)
Lien Thys



Tito

Jongens en meisjes geboren in 2008-2009
Meisjes = tippers, jongens = toppers 

Lidgeld wordt afgesproken met leiding
Avondeten op de chiro

Chiro tot 19u 



toppers
 

Tibo Deckers
(Tobo/Botow)

Ruben Nauwelaerts



tippers
 

Ian Van 
Rooy

(Janneke)
Jarne Budts



Keti

Jongens en meisjes geboren in 2006-2007
Meisjes = tiptiens, jongens = kerels

Lidgeld wordt afgesproken met leiding
Avondeten op de Chiro

Chiro tot 19u30.



Kerels
 

 

Jesse 
Wuyts

Jonas 
Rectem



Tiptiens
 

Sander
Willocx
(Willy)

Jorben
Cuypers
(Borbs)



Jongens en meisjes geboren in 2004-2005 
Lidgeld wordt afgesproken met leiding

Avondeten op de Chiro
Chiro tot 20u

Aspi



aspiventen

Senne 
Cools

Michiel 
Clé



aspigrieten

Inés 
Wuyts

DjaroVan
Campenhout (Dja)



VB's &
Hoofdleiding



 

VB
 

 

Lise Van Dessel Kris Willekens



 

Hoofdleiding
 

 

Lien Thys Wannes van Bostraeten



Waarom Chiro van
de Hei?

We gaan niet liegen, we zijn gewoon de beste
Chiro van het land! mmmaaar moest je toch
nog niet volledig overtuigd zijn. Hier zijn wat

argumenten: 
 

We houden het goedkoop. We proberen het lidgeld en
kampgeld zo laag mogelijk te houden. Het
inschrijvingsgeld (€12/kind) aan Chiro Nationaal betaalt
onze Chiro elk jaar zelf, zodat we dit niet meer extra
aanrekenen bij de ouders.

Wij hebben de zotste evenementen. BBQ, ronde,
zomerbar, kamp, pensenkermis, vlaaienslag,
jenevertentje,... Wij hebben super leuke evenementen
waar het hele gezin zich kan amuseren.

Wij zijn met 26 super zotte leiders en leidsters die er kei
veel zin in hebben!!!



Socials

www.chiroheikant.be

Chiro Berlaar Heikant

Chiroberlaarheikant



Verhuur
Wij verhuren een heleboel!

 
Wij verhuren onze lokalen!

De jongenschiro is te huur voor weekends. 
De meisjeschiro is enkel te huur voor 'deftige'
feestjes (denk aan communies, vergaderingen,

doopfeest,..) en kampen, 
niet voor weekends of fuifjes.

Voor de verhuur van de jongenschiro kan u
terecht bij Sander Vekemans.

(sander.vekemans@gmail.com, 0483 02 11 40) 
Voor de verhuur van de meisjeschiro kan u

terecht bij Jorben Cuypers.
(jorbencuypers@hotmail.com, 0472 39 78 81)

 
Verder kan u nog biertafels, banken, bakplaten,

pagodetenten, een ronde toog, eettent en biertent
huren. Voor verhuur van deze zaken kan u terecht

bij Jesse Wuyts. 
(jessewuyts@hotmail.com , 0477 43 93 65)



Inschrijvingsstrook
Naam + Voornaam : ...............................................................

Groep: .......................................................................................

Geboortedatum : ...................................................................

Adres : .......................................................................................

.....................................................................................................

Telefoonnummer ouder 1 : .....................................................

Telefoonnummer ouder 2 : ........................................................

E-mailadres : ............................................................................

Belangrijke info/inlichtingen voor de leiding :....................

......................................................................................................

......................................................................................................

Allergieën : ................................................................................

Bij deze geef ik toestemming voor het nemen van foto's en video's
van mijn kind en deze te publiceren.   ja/nee (omcirkel)
Handtekening ouder :

Dit papier afgeven aan de leiding van jouw kind.


