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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 én 

wordt ook op de chirosite geplaatst (www.chirospiritheverlee.chirosite.be).  

 

Ons e-mailadres: chirospiritheverlee@gmail.com  

 

Veel leesplezier, maar vooral: VEEL CHIROPLEZIER! 

 

 

mailto:chirospiritheverlee@gmail.com


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.  

 

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 + groepsnaam’ 

 

Onze Chiro heeft ook eigen t-shirts! Je kan deze hippe t-shirts 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 

 

 

 

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


Prikbord 
 

1Ste semester 
 

20 september: Startdag  

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

beetje begonnen is. 

 

11 oktober: Vriendjesdag 

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. 
 

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. 
 

8 november: 11.11.11-actie 
Vandaag is het geen Chiro op het Wezenplein voor de Tito’s, Kespi’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.  

 

22 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! 

6 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 en Kespi’s) start de Chiro pas om 15:30 zodat ze nog 

voldoende tijd hebben om voor hun examens te studeren. 

 

 

 

 

 

 

  



Vrijdag 18 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 20 december is het dus voor geen 

enkele groep Chiro! 

 

 

http://www.hopper.be/


Prikbord 
 

2e  semester  
 

14 februari: CHIRO 

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

 

28 maart: schaatsen met de CHIRO 

De chiro gaat schaatsen. 

 

9 mei: zeedag! 

De chiro gaat naar de zee! 

 

16 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 (het kamp) 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. 
 



SPAGDAG 
Chiro Spirit Heverlee nodigt u graag uit op de jaarlijkse Spaghettidag!  

 

 

Deze gaat door op zondag 25 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.) 

 
 

Om in te schrijven vind je alle info op www.chirospiritheverlee.chirosite.be 

 

 

 
 

 

 

 

 

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


VRIENDJESDAG 
 

Chiro Spirit Heverlee 

11 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.  

 

Natuurlijk is er ook dit jaar weer een supermegagroot springkasteel! 

 

 

 
 

 

 



Leidingverdeling 
     SPEELCLUB     RAKWI’S 

                                 
Van meest naar minst stabiel                                 Van klein naar groot 

Emma, Siebert, Arne, Wout                                      Sara, Nico, Flor, Elise 

 

      TITO’S                                KESPI’S 

                           
           Van links naar reschts                                        Van rechts naar link 

             Tuur, Lander, Sam, Quinten                             Hannah, Arthur, Jorn, Karel 
                                                                    

      
     

         

 

 

  



Contactinfo 
 

 
Arne  Dussart (Speelclub) 
0478706356  
arne.dussart@gmail.com  

 

 
Lander De Meester (Tito) 

0474912549 

landerdemeester@gmail.com  

 

Emma Van de Venster (Speelclub) 
0468220508  
emmavdv@hotmail.com  

 
 

 
Quinten Van Laer (Tito) 
0498597702  
vanlaerquinten@gmail.com  
 

Siebert Colpaert (Speelclub) 
0492778167 
siebert-3-colpaert@hotmail.com  

 
 

 
Sam Verhaegen (Tito) 
0470129228  
sam.verhaegen@telenet.be  
 

Wout Goosens (Speelclub) 

0491934153  

woutfgoossens@gmail.com  

 
 
 

 
Tuur Schrooten (Tito en hoofdleiding) 
0435592270 
tuur.schrooten@telenet.be  

Elise Goossens (Rakwi) 

0491910240  

eliselmgoossens@gmail.com  

 
 

 
Arthur Coolens (Kespi) 
0488820625  
arthur.coolens@gmail.com 
 

Flor Dehaene (Rakwi) 

0474427660  

flor.dehaene@gmail.com  

 
 

 
Hannah Prause (Kespi) 
0476446433 
hannahprause@hotmail.de 
 

Nico Aerts (Rakwi) 
 0470584638  
nico_aerts@hotmail.com  

  
 

 
Jorn Permentier (Kespi) 
0468180168  
jornpermentier@telenet.be 
 

Sara Van Hoeyveld (Rakwi) 
0478621080 
sara.van.hoeyveld@gmail.com  
 

 
Karel Grillet (Kespi) 
0475815549  
karel.grillet@hotmail.com 
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Tessa Permentier (Hoofdleiding) 
0478635124   
r0708305@ucll.be  
 

 

 

 

 

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

contacteren! 

 
  

mailto:r0708305@ucll.be


 

Spelletjes!!! 
 

 

 

Verbind de juiste bolletjes en er verschijnt een Bollosaurus! 

 

 
Wat zie jij in jouw toekomst? 

  



Raadseltjes 
Antwoorden op de achterkant. 

 
1 Wat voor soort ijs kan niet smelten? 

 

2 wat is groen en plakt aan de muur? 

 

3 waarom heeft een zebra stippen? 

 

4 wat is groot oranje en kun je drinken? 

 

5 Wat is blauw en niet zwaar? 

 

6 hoe groeten pausen elkaar? 

 

Rebus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antwoorden Raadsels 
1 een radijs 

2 kermit de sticker 

3 de bolletjes waren op 

4 een olifanta 

5 lichtblauw 

6 er is er maar 1!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


