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Welkom 
 
Beste ouders en leden, 

 

Vanaf nu zijn jullie deel van de leukste bende van België en nog véééél verder en 

dat betekent: elk weekend amusement verzekerd! 

 

Zoals de afgelopen jaren zal er ook dit jaar maar één algemeen Gazetje zijn, met 

alle belangrijke data, praktische info, contactgegevens, enzoverder. Alle extra 

informatie die nog niet in ’t Gazetje vermeld staat, zal later via e-mail meegedeeld 

worden rondgestuurd én wordt ook op de chirosite geplaatst 

(www.chirospiritheverlee.chirosite.be).  

 

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

de afwerking van onze lokalen. Giften mogen gestort worden op het 

rekeningnummer van Chiro Jeugd Vlaanderen (BE69 7343 3413 3178) met als 

melding 'Gift LEG/0209'. Zij versturen dan ook een fiscaal attest. 

 

Veel leesplezier, maar vooral VEEL CHIROPLEZIER! 

 

 



Praktische info 
 

 

Op een gewone Chirozondag spreken we met z’n allen af op zondag op het 

Wezenplein om 14:00, tenzij er iets anders vermeld staat in het Gazetje of indien er 

een mail verstuurd is met andere informatie. De Chiro eindigt voor ALLE groepen om 

17:30. Indien je niet kan komen, verwittig je je leiding zodat zij hiermee rekening 

kunnen houden bij de spelvoorbereidingen. 

 

Ook dit jaar is er 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 17:30 terug. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het 

verlies of diefstal van de leden hun persoonlijke bezittingen. 

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 BE69 7343 3413 3178 met 

de vermelding: ‘lidgeld + naam (eventueel groepsnaam)’ 

 

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

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 

Andere Chirokledij en -spulletjes kan je vinden bij De Banier. De Banier kan je in 

Leuven vinden in de J.P. Minckelersstraat 29. 

 

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



Prikbord 
 

1Ste semester 
 

24 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 

17:15 welkom voor een infomoment! Dan krijgen de ouders informatie over het 

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

enzoverder. 

 

8 oktober: Vriendjesdag (+ infomoment ouders) 

Als je nog vriendjes hebt die nog niet in onze Chiro zitten mag je vandaag AL je 

vriendjes en vriendinnetjes meenemen om hen te laten genieten van onze leuke 

Chiro! (EN ER ZAL OOK DIT JAAR WEER EEN SPRINGKASTEEL ZIJN, JOEPIE!) 

Meer info: zie verder. 

 

De ouders die op de startdag niet aanwezig konden zijn op het infomoment, zijn 

deze zondag ook welkom vanaf 17:15 voor een extra infomoment. 
 

22 oktober: Spaghetti-feest 

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

allemaal van harte welkom op 22 oktober (noteren in de agenda!) in zaal Pavo in 

Heverlee.  

Meer info: zie verder. 
 

5 november: 11.11.11 
Vandaag is het 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.  

 

26 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 krijgt! 

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

3 december: Sinterklaas 

DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR WORDT OP DE DEUR GEKLOPT! 

Stoute kindjes 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 15:30 zodat ze 

nog voldoende tijd hebben om voor hun examens te studeren. 

 

 

 

 

 

 

mailto:chirospiritheverlee@gmail.com


vrijdag 22 december: Fakkeltocht 

Op vrijdag 22 december organiseren we een fakkeltocht. Iedereen (leden, ouders, 

broers en zussen, enzoverder) is van harte welkom! We beginnen om 19:00 en 

ronden af rond 20:30. 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 dus voor geen enkele groep 

Chiro! 

24 december: GEEN CHIRO 

 

31 januari: GEEN CHIRO 

 

7 januari: GEEN CHIRO  
 

14 januari: ASPI’S IN LEIDING 

Terwijl de leiding nog hard aan het blokken is zullen de geliefde Aspi’s een 

namiddag leiding mogen staan zodat onze leden de Chiro niet te lang moeten 

missen! Dus weer afspraak om 14:00 op het plein. 

 

21 januari: GEEN CHIRO 

 

28 januari: GEEN CHIRO 

 

4 februari: GEEN CHIRO 

 

 

http://www.hopper.be/


Prikbord 
 

2e  semester  
 

11 februari: CHIRO 

De Chiro begint weer jippie ja jeej! Wij zien jullie om 14:00 op het plein. 

 

8 april: GEEN CHIRO 

 

15 april: GEEN CHIRO 

 

13 mei: Waterdag 
Meer informatie hierover volgt. 

 

20 mei: Laatste Chirozondag 
Vanaf 16:00 zijn alle ouders welkom op het plein. Er wordt informatie meegegeven 

over de leukste 10 dagen van het jaar en iedereen kan terwijl genieten van heerlijke 

zelfgebakken pannenkoeken. 

 
 

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

 

Alle andere zondagen zijn gewone chirozondagen (van 14:00 tot 

17:30). 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 de jaarlijkse Spaghettidag!  

 

   
 

Deze gaat door op zondag 22 oktober in zaal Pavo te Heverlee (Jules 

Vandenbemptlaan). Tussen 12:00 en 14:00 of tussen 18:00 en 21:00 kan iedereen 

komen genieten van heerlijke spaghetti à volonté! 

(indien u echt GROTE honger hebt, ontvangen wij u uiteraard graag tijdens beide 

shiften) 

 

 

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 Vegetarische Spaghetti Volwassene (€10)  ... x Vegetarische 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 (betalen met bankkaart is mogelijk). Even 

binnenspringen mag ook altijd! Alle info vind je ook op 

www.chirospiritheverlee.chirosite.be 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chirospiritheverlee.chirosite.be/


VRIENDJESDAG 
 

Chiro Spirit Heverlee 

8 oktober 

 
Iedereen mag al zijn vriendjes en vriendinnetjes meenemen voor een leuke 

chironamiddag! De vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom vanaf 14:00 en mogen 

blijven tot 17:30. Onze Chiro bevindt zich op het Wezenplein (aan de Huttelaan in 

Heverlee). 

 

Natuurlijk 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 )    (met de klok mee) 

Anouk en Karen                                Florian, Tessa en Fien  

   

      TITO’S KETI’S         

                                 
                                                                    

   ( van boven naar onder )                           (van rechts naar links)  
Anneleen, Margot en Lise                         Lisemarie, Lien en Marjolein 

   
  

ASPI’S    

 Laura, Emma en Amber 

                (van geen staart naar met staart)     

   

 



Contactinfo 
 

Lise Aerts (Tito, hoofdleiding) 
0496/465.872 

lise_aerts@hotmail.com 

Emma Coolens (Aspi) 
0472/402.990 

emmacoolens@gmail.com 

Lisemarie Van Hoeyveld (Keti) 
0475/41.86.44 

lisemarie.vh@hotmail.com 

Amber Dooms (Aspi) 
0493/507.459 

Amber_dooms@hotmail.co 

Anneleen De Bruyn (Tito) 
O479/036.183 

Anneleen.de.bruyn@hotmail.com 

Tessa Permentier (Rakwi) 
0478/635.124 

tessapermentier@telenet.be 

Marjolein Van Weyenbergh (Keti) 
0473/288.242 

muevwd@hotmail.com 

Lien Desmet (Keti) 
0473/411.888 

lienemiendesmet@hotmail.com 

Florian Aerts (rakwi) 
0496/403.723 

florian_aerts@hotmail.com 

Anouk Grillet (Speelclub, hoofdleiding) 
0478/035.164  

anouk.grillet@hotmail.com 

Laura Raymaekers (Aspi) 
0470/69.67.08  

lauraraymaekers@gmail.com 

Fien Schrooten (Rakwi) 
 0492/702.170  

fien.schrooten@gmail.com 

Karen Aerts (Speelclub) 
0494/940.318 

Karen.aerts1@gmail.com 

Margot Vandenbossche (Tito) 
0470/515.424 

margot.vdb@hotmail.be 

 

Indien je met een vraag  zit, aarzel dan niet om je leiding te 

contacteren!



AANDACHT! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 OOK 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 (op de volgende pagina) 

- Hoe groeten pausen elkaar? 

- Hoe schiet je een ezel dood ? 

- Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit ? 

Rekenen 

 

 

 

 



Antwoorden van de raadsels 

- Er is er maar 1 

 

- Door je geweer om te draaien 

- Een waterlelie 

Verbind alle cijfers 

 

 


