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Welkom 
 
Beste lezers van het leukste boekje van het land, 

 

Vanaf nu zijn jullie een deel van de plezantste bende van België en nog véééél 

verder en dat betekent elk weekend amusement verzekerd! 

 

Zoals vorig jaar zal er ook dit jaar maar één algemeen Gazetje zijn, met alle 

belangrijke data, praktische info, contactgegevens, … Alle extra informatie die nog 

niet in ’t Gazetje vermeld staat zal via e-mail worden rondgestuurd én wordt ook op 

de chirosite geplaatst. Opgelet: vanaf dit jaar maken we gebruik van een nieuwe 

chirosite, namelijk www.chirospiritheverlee.chirosite.be.  

 

Ook zouden we graag een oproep doen om een fiscaal aftrekbare gift te doen voor 

de bouw: giften mogen dus gestort worden op het rekeningnummer van Chiro Jeugd 

Vlaanderen (BE67 0000 1507 2887) met als melding 'Gift LEG/0209'. Zij versturen dan 

ook een fiscaal attest. 

 

Veel leesplezier!!! 

 

 



Praktische info 
 

 

Op een normale chirodag spreken we met z’n allen af op zondag op het 

wezenplein om 14:00, tenzij er iets anders vermeld staat in het programma van jouw 

groep. ( NAKIJKEN DUS !!!) 

Anders dan vorig jaar eindigt de chiro nu voor ALLE groepen om 17:30u. 

 

Indien je niet kan komen verwittig je je leiding (op tijd) zodat zij hiermee rekening 

kunnen houden bij de voorbereiding. 

 

Ook nieuw dit jaar is een geen-gsm-toegelaten-regel. Omdat de chiro een sociaal 

gebeuren is en je tijdens de spelen of het eten van een vieruurtje géén gsm nodig 

hebt, worden deze ook niet toegelaten. Als de leden toch geen afstand kunnen 

nemen van hun mobieltje en deze meenemen moeten ze hun dierbare bezit 

afgeven en krijgen ze deze om 17u30 terug. 

Het lidgeld bedraagt 40 euro voor het eerst ingeschreven kind en voor al de daarop 

volgende kinderen slechts 35 euro. Gelieve dit bedrag vóór 20 oktober te storten 

(belangrijk voor de verzekering!! ) op ons rekeningnummer BE96 734-3341331-78 met 

de vermelding: ‘lidgeld + naam (eventueel groepsnaam’ 

 

Onze chiro heeft ook eigen t-shirts!! Je kan deze hippe t-shirt kopen bij de leiding         

(geld is cash te betalen bij het overhandigen van de t-shirt). Een t-shirt kost 10 euro 

voor een kindermaat en 12 euro voor een volwassenmaat.  

 Jongen/Meisje 

 Kindermaat: 8 jaar / 10 jaar / 12 jaar / 14 jaar  

 Volwassenmaat: small / medium / large / XL 

 

 

 

Alle info vind je ook op onze site: www.chirospiritheverlee.chirosite.be 



Prikbord 
 

1Ste semester 
 

20 september: Startdag  (+ infomoment ouders) 

De mooiste dag van het schooljaar, de dag waarop de vakantie precies terug een 

beetje begonnen is! En ook voor de ouders is dit een mooie dag, want zij zijn om 17u 

welkom voor een infomoment! Dan krijgen de ouders informatie over het verloop 

van het chirojaar, leren ze de leiding van hun zoon/dochter kennen, … 

 

4 oktober: vriendjesdag (+ infomoment ouders) 

Vandaag mag je AL je vriendjes en vriendinnetjes meenemen om hen te laten 

genieten van onze leuke chiro! (EN ER ZAL OOK WEER EEN SPRINGKASTEEL ZIJN, 

JOEPIE! )  

Meer info: zie verder 

 

De ouders die vorige zondag niet aanwezig konden zijn op het infomoment, zijn 

deze zondag ook welkom vanaf 17u voor een extra infomoment. 
 

25 oktober: Spaghetti-feest 

Ook dit jaar organiseert onze chiro weer een overheerlijk spaghettifestijn! Jullie zijn 

allemaal van harte welkom op 25 oktober (noteren in de agenda!) in zaal Pavo in 

Heverlee.  

Meer info: zie verder 

 

1 november: GEEN CHIRO 
 

8 november:  
Vandaag geen chiro op het Wezenplein voor de Tito’s, Keti’s en Aspi’s. Zij worden 

om 14u aan de parking in de nieuwe wijk van Terbank (Joos Florquinlaan) verwacht. 

De speelclubbers en Rakwi’s worden wel gewoon om 14u op het plein verwacht. 

SPANNEEEEEEEEEEEEND!  

 

15 november: Christus Koning/Gezinsdag 

De combinatie van een oud chirofeest en een (vrij) nieuw evenement kan toch niet 

mislopen? Een dag waarop alle mama’s, papa’s, broers en zussen uitgenodigd zijn 

om mee van de chiro te genieten. Dit is ook de dag waarop de nieuwe leiding hun 

fluitje krijgen! 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chirospiritheverlee@gmail.com. 

6 december: Sinterklaas 

DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR WORDT OP DE DEUR GEKLOPT! 

Stoute kindjes (die waarschijnlijk geen deel uitmaken van de leukste chiro van België 

en nog vééééél verder) kunnen zich vandaag maar beter verstoppen. Alle brave 

kindjes worden wel beloond door de lieve sint die ons een bezoekje komt brengen! 

Voor de oudste groepen (Tito’s, Keti’s en Aspi’s) start de chiro pas om 15u30 zodat ze 

nog voldoende tijd hebben om voor hun examens te studeren. 

 

 

 

 



13 december: 

Voor Speelclub en Rakwi’s: gewone Chiro 

Voor Tito’s, Keti’s en Aspi’s: avondactiviteit (de exacte datum en het uur wordt nog 

meegedeeld enkele weken van te voren). 

 

Vrijdag 18 december: Fakkeltocht 

Op vrijdag 18 december organiseren we een fakkeltocht. Iedereen (leden, ouders, 

broers en zussen, etc.) is van harte welkom! We beginnen om 19u en ronden af om 

20u30. Wij voorzien fakkels voor de leiding. Indien jullie zelf ook graag een fakkel 

dragen kunnen jullie die o.a. aanschaffen bij de Brico of bij de Hopper 

(www.hopper.be). Het is niet de bedoeling dat speelclubbers en rakwi's (zonder 

ouder) een fakkel dragen. Zondagnamiddag is het voor geen enkele groep Chiro! 

20 december: GEEN CHIRO 

 

27 december: GEEN CHIRO 

 

3 januari: GEEN CHIRO  
 

31 januari: GEEN CHIRO 

 

 

Prettige feesten gewenst voor iedereen! 

 

http://www.hopper.be/


Prikbord 
 

2e  semester  

 
27 maart: GEEN CHIRO 

 

3 april: GEEN CHIRO 

 

1 mei: Waterdag 
Meer info volgt. 

 

8 mei: Laatste Chirozondag 

Vanaf 16u zijn alle ouders welkom. Dan wordt er info gegeven over de leukste 10 

dagen van het jaar en kan iedereen genieten van heerlijke pannenkoeken. 

 
 

21-31 juli: CHIROKAMP 
25-31 juli: Chirokamp voor de speelclubbers 

 

 

 

Alle andere zondagen zijn gewone chirozondagen (van 14u tot 

17u30 of 18u). Als er iets speciaals gepland wordt, laat de leiding 

dat weten via mail en via de site. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPAG-dag 
Chiro Spirit Heverlee nodigt u graag uit op zijn Spag-dag!  

 

Deze gaat door op zondag 25 oktober 

in zaal Pavo in Heverlee (Jules 

Vandenbemptlaan). Tussen 12 en 14 

uur of tussen 18 en 21 uur kan iedereen 

komen genieten van heerlijke 

spaghetti à volonté!  

(indien u echt GROTE honger hebt, 

ontvangen wij u uiteraard graag 

tijdens beide shiften) 

 

En ook aan de zoetebekken is er 

gedacht. De aspi’s zorgen voor 

desserten ten voordele van hun 

buitenlands kamp. 

 

 

 
 

 

Spag(hetti)dag Inschrijvingsstrookje  
 
Ik/Wij: ............................................................ komen naar de spaghettidag tussen  

o 12 en 14u   

o 18 en 19u 

o 19 en 20u 

o 20 en 21u 

 

Wij komen met ....... personen en eten   

... x Spaghetti Bolognaise Volwassene (€10) ... x Spaghetti Bolognaise Kind (€8) 

... x Veggie Spaghetti Volwassene (€10) ... x Veggie Spaghetti Kind (€8) 

 

Alles à volonté! Dus bijhalen zoveel als je wilt. 

  

Om in te schrijven doe je op chirozondagen deze flyer in de verzamelbox of 

je kan een mailtje met je keuzes sturen naar chirospiritheverlee@gmail.com. 

Betalen doe je ter plekke (met bankkaart is mogelijk). Even binnenspringen 

mag altijd! Alle info vind je ook op www.chirospiritheverlee.chirosite.be. 

 

 

 

 

 



VRIENDJESDAG 
 

Chiro spirit Heverlee 

4 oktober 

 
Iedereen mag al zijn vriendjes en vriendinnetjes meenemen voor een kei leuke 

chironamiddag! De vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom vanaf 14 uur en mogen 

blijven tot 17u30. Onze chiro bevindt zich op het wezenplein (aan de Huttelaan in 

Heverlee). 

 

NATUUUUUUURLIJK is er ook dit jaar weer een supermegagroot springkasteel!!!  

 

Kleur deze tekening in en je krijgt er nog een verrassing bovenop! OLÉÉÉÉÉ 

 

 

 

 

 



Leidingverdeling 
     SPEELCLUB     RAKWI’S 

  
( van links naar rechts )    ( van groot naar klein ) 

        Marjolein, Fien, Lise    Lien, Anouk, Margot 
       

 

       TITO’S KETI’S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (van leuk naar leuker) 

Fred, Arne, Basil, Veerle   (van onder naar boven)  

       Laura, Hester 

ASPI’S    Jimmy 
 

 

 

 

 

 

Emma         Luke 
 

                         



Contactinfo 
 

Lise Aerts (Speelclub) 
Ijzermolenstraat 60 

3001 Heverlee 
0496/465.872 

lise_aerts@hotmail.com 

Arne Beek (Tito) 
Kouterstraat 15 
3052 Blanden 
0471/116.901 

beek_arne@hotmail.com 

Hester Blommaert (Keti, hoofdleiding) 
Jachtlaan 17 

3001 Heverlee 
0496/813.948 

hester.blommaert@telenet.be 

Emma Coolens (Aspi) 
Naamsevest 130 

3000 Leuven 
0472/402.990 

emmacoolens@gmail.com 

Frederik Dekock (Tito) 
Kerkstraat 51  

1560 Hoeilaart  
0476/248.771  

frederikdekock@hotmail.com 

Veerle Deno (Tito, hoofdleiding) 
Jef Vanden Eyndelaan 12 

3001 Heverlee 
0476/374.325 

veerle.deno@hotmail.com 

Luke Delfosse (Aspi) 
Waversebaan 312a 

3001 Heverlee 
0494/792.817 

lukedelfosse@gmail.com 

Lien Desmet (Rakwi) 
Naamsesteenweg 466 

3001 Heverlee 
0473/411.888 

lienemiendesmet@hotmail.com 

Jimmy De Witz (Aspi) 
Herent 104a 

3910 Neerpelt 
0496/55.20.96 

jimmydewitzz@gmail.com 

Anouk Grillet (Rakwi) 
Sliepersveldweg 26  

3210 Linden 
0478/035.164  

anouk.grillet@hotmail.com 

Laura Raymaekers (Keti) 
Zwartzustersstraat 16/29 

3000 Leuven  
0470/69.67.08  

lauraraymaekers@gmail.com 

Fien Schrooten (Speelclub) 
 Groenveldstraat 50 

3001 Heverlee  
0492/702.170  

fien.schrooten@gmail.com 

Basil Saen (Tito) 
Schapenstraat 78 

3000 Leuven 
0470/683403 

Basil.saen@gmail.com 

Margot Vandenbossche (Rakwi) 
Minneveld 13 
3000 Leuven 

0470/515.424 
margot.vdb@hotmail.com 

Marjolein Van Weyenbergh (Speelclub) 
Ijzermolenstraat 105  

3001 Heverlee 
0473/288.242 

muevwd@hotmail.com 

 

Indien je met een vraag  zit, 

aarzel dan niet om je leiding te 

contacteren! 
 

 

 



AANDAAAACHT! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden & Chiro-sympathisanten,  

 

Namens de hele leidingploeg doen wij een warme oproep voor allerlei materialen 

die jullie zelf niet meer (kunnen) gebruiken of nodig hebben!  

 

DUS, indien u thuis, op zolder, in de kelder of in het tuinhuis allerlei nog bruikbare 

zaken hebt (liefst in nog redelijk goede staat), mag u die altijd schenken aan de 

Chiro! Wij én de leden zullen u meer dan dankbaar zijn en hier ten volle gebruik van 

maken! 

 

Deze zaken kunnen bijvoorbeeld zijn:  

 

- zetels, stoelen, tafels, krukken, ijzeren kasten, stootkar, … 

 

- knutselmateriaal zoals verf, plakband, stiften, potloden, balpennen, papier…  

 

- keukenmateriaal zoals pannen en potten MAAR OOOOOK lege waterflessen 

en handdoeken komen zeker van pas! 

 

- huishoudtoestellen zoals microgolfovens, frigo’s, broodroosters, 

warmwaterkokers…  

 

- oude kledij en verkleedkledij voor in onze verkleedkoffer  

 

- … 



EN DAN NU: 

SPELLETJES !!! 

 
 

 
Raadsels: 

 
 
1. Een dode zit op een trein, wat klopt er niet? 
2. Ik bezit bossen, maar geen bomen. Ik bezit zeeën, maar geen water. Ik bezit woestijnen, 

maar geen zand. Wat ben ik? 
3. Waarom bevriezen eieren niet zo snel? 
4. Het heeft 2 hoofden, zes benen en één staart. Wat is dat? 
5. Hoe meer ik droog, hoe natter ik word. Wat ben ik? 
6. Het is wel in een jaar maar niet in een eeuw. Steeds in een maand maar nooit in de 

week. Wel in een dag maar niet in een uur. Wat is dat? 
7. Wat heeft ogen maar kan niet zien? 
 

 



1. Zijn hart 
2. Een atlas 
3. Er zit een dooier in 
4. Een ruiter op een paard 
5. Een handdoek 
6. De letter a 
7. Een dobbelsteen 
 
 

WOORDZOEKER 

 

 
 

 

  



RAADSELS 
1) Je kan het wel achteraan sluiten maar nooit voorop beginnen, wat is het? 

  

2) Waarom vind je altijd dat wat je zoekt op de laatste plaats waar je gezocht hebt? 
 

3) Welke drie letters kun je invullen op de laatste drie streepjes?  
e t d v v z z _ _ _ 

   

4) Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder vangt 1 vis. In totaal worden er 3 
vissen gevangen. Hoe kan dit? 

   

5) Een huis heeft 4 muren met telkens een raam in. Als je door eender welk raam kijkt, 
zal je altijd richting het noorden kijken. Hoe kan dit? 

   

6) Je hebt twee kamers. In de één hangt een lamp. In de andere kamer zitten enkel drie 
lichtknoppen. Nu moet je uitvinden welke van de lichtknoppen de lamp aanzet.  
Je mag de kamer met de lamp echter maar één keer betreden. 

 

  

OPLOSSINGEN 
1) Een file 
2) Omdat je als je het gevonden hebt stopt met zoeken 
3) a n t (telkens beginletter van cijfer tussen 1 en 10) 
4) Grootvader, vader en zoon zijn gaan vissen 
5) Het huis staat op de zuidpool 
6) Eerst doe je schakelaar 1 een paar minuten aan en daarna zet je hem weer 

uit. Dan doe je de 2e schakelaar aan en loop je de kamer in. Als de lamp nu 
aan is, is schakelaar 2 de goede. Als de lamp uit is, maar ze voelt nog warm 
aan, dan is het schakelaar 1 omdat de lamp dan warmte heeft afgegeven 
terwijl hij aanstond. Als de lamp niet warm is en ook niet brandt, is 
schakelaar 3 de goede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SMULLEN MAAR 

 
 
Ingrediënten voor 4 personen 

 250 gr bloem 
 125 gr suiker 
 125 gr vloeibare boter 
 2 eieren 
 een snuifje zout 
 poedersuiker 
 

Bereiding 

Roer de suiker door de vloeibare boter. 

Doe er de bloem, eieren en een snuifje zout bij. 

Kneed het deeg enkele minuten tot een homogene massa. 

Maak een bol van het deeg, wikkel het in aluminiumfolie en laat een uur rusten in de 
koelkast. 

Verwarm de oven voor op 160° C. 

Rol het deeg uit tot een lap van 0.5 cm dik en maak hartenkoekjes met de hulp van 
een doorsteekvormpje in de vorm van een hart. 

Schik de koekjes op een beboterde bakplaat en bak ze 10 à 15 minuten in de oven. 

Laat de hartenkoekjes afkoelen en bestrooi, voor het serveren, met poedersuiker. 

 
 


