
	

	 	

♦ Hutsepotje ♦ 
	



	
Dag liefste leden en ouders, 
 
We zijn alweer begonnen aan een nieuw chirojaar en hebben er 
alvast heeeeel  
veel zin in. Zijn jullie ook klaar om er samen met ons een EPIC 
jaar van te maken? Hopelijk staan jullie elke zondag met een 
brede glimlach  
paraat! 
Eerst en vooral willen we iedereen bedanken voor het zalige 
kamp in  
Meeuwen-Gruitrode. Het was er eentje om nooit te vergeten! 
Stiekem kijken we al uit naar het volgende kamp... 
 
In dit eerste Hutsepotje vinden jullie naar goede gewoonte 
leuke tekstjes,  
interessante wist-je-datjes, de kalender, spelletjes en natuurlijk 
ook wat meer info over ons etentje, dat er zeer snel aankomt. 
Lees het dus grondig, waar je ook maar wilt: in de zetel, op de 
WC, of stiekem op school tijdens de saaie lessen. Zo ben je 
zeker op de hoogte van alle chiroactiviteiten! 
 
Veel plezier met het lezen van dit hutsepotje en we wensen 
jullie alvast een geweldig chirojaar! De leiding heeft er 
superveel zin in. 
  
Vele zoenen, knuffels en lekjes van de leidsters! 
 
En... vergeet niet: Een zondag zonder Chiro, is een zondag niet 
geleefd! 
	 	



	

	
	
	 	

Mirthe Beyens (AKA wespens) 
Deze kersverse leidster is de blonde Mirthe van de drie, ze zit 
boordevol met leuke ideeën voor spelletjes en si dol enthouiast!! 
Ze start haar eerst jaar leidster bij de Tippers en dit zal haar 
goed afgaan. Ze is zeer sportief en gaat geen uitdaging uit de 
weg, dus wees gewaarschuwd. Soms heeft ze een groot mondje 
maar haar hart zit duidelijk op de juiste plaats <3 
Haar lievelingseten is macaroni, wie houd daar niet van?  
Samen met haar medeleiding staat ze klaar om er een 
 superjaar van te maken! 
	

We stellen jullie nog een nieuwe leidster voor – LUNA DE 
NEEF. Voor haar eerste jaar leiding gaat ze voor de 
Speelclubs & ook heeft ze dit jaar de hoofdleidingsfluit rond 
haar nek. De speelclubs zullen hun zondagen goed gevuld 
hebben met creatieve en leuke programma's. De chiro is 
een grote passie voor haar, daarbuiten wil ze niet liever dan 
een bezoekje brengen aan de dierentuin. Dit jaar gaat ze 
het kotleven ontdekken – GENT want daar gaat ze de 
studies kleuteronderwijs volgen. 
	

Silke: vorig jaar nog de leidster van de aspi's en nu 
vormt ze samen met Lien en een aspi 1 team! Ze is 
nooit slechtgezind en als leerkracht ik spe kan ze zeer 
goed omgaan met de kindjes. Ze heeft een hart van 
goud en staat steeds voor iedereen klaar! Ze heeft de 
mooiste stem van de hele leidingsploeg en met haar 
viool strijkt ze iedereen onder tafel. 
 



	
	

	
	 	

Ik presenteer jullie Amber De Neef. Een spontane meid met een 
geweldig gevoel voor humor. Mensen imiteren is één van haar 
talenten. Squatten doet ze all day long maar vraag haar zeker niet 
om te twerken. Je kan deze chick zeer gelukkig maken met sushi 
en met schoenen! Wist je dat ze maar liefst 35!paar schoenen 
heeft ? Ze heeft dit jaar besloten om de leidingsploeg te 
versterken. Amber zal ook dit jaar 2 warme nestjes hebben 
namelijk op kot in Gent en natuurlijk in haar homecity Loemek. Ze 
gaat in Gent logopedie studeren. Haar droom is om met haar 
zwoele stem kindjes te kunnen helpen met hun spraakgebrek. Ze 
is er echt één uit de duizend en dus een geweldige aanwinst voor 
de Chiro. We love you Amber, we do! 
	

 
Karo is een enthousiaste en spontane meid. Om een 
appeltje te eten maakt ze graag wat tijd. Ze neemt haar 
telefoon op met 'hallo met De Paepe', van haar lange 
benen staat al het manvolk te gapen. Met haar 
medeleidsters gaat ze dit jaar op kot in Gent, kom maar 
eens dag zeggen als je in de buurt bent! Binnen enkele 
jaren kan je haar in toga in de rechtbank spotten, van 
haar mogen alle wespen massaal oprotten. Ze is volledig 
klaar om samen met de kwiks een jaar te knallen want 
ons Karo, da's een wijf met ballen! 
 

Dit is Britt.  
Of met andere woorden DE Britt!  
Britt is dit jaar leidster van de tippers. En daar heeft ze 
zeeeer veel zin in.  
Ze begint nu aan haar 2de jaar leiding. In haar vrije tijd loopt 
ze graag een toertje rond de blok. Haar grootste droom is om 
een wereldreis te maken. En er komt een glimlach op haar 
gezicht tevoorschijn als het zonnetje schijnt en ze op 
vakantie is. Ze studeert farmacie te Gent.  
Met haar mooie bruine haren en groene ogen zullen jullie 
haar niet rap vergeten! 
 



	
	 	

Ik presenteer u Leidster Zoë, zij staat haar derde jaar paraat 
als leidster. Dit jaar zal ze schitteren met een oranje fluit rond 
haar nek en daar heeft ze al ontzettend veel zin in!! Ons Zoë is 
altijd enthousiast en mega sociaal. Je kan best wel zeggen dat 
waar chiro is daar is Zoë. Maar naast de chiro studeert zij ook, 
ze begint aan haar 2de jaar bestuurkunde en publiek 
management in Gent. Vanaf dit jaar heeft ze een ander kot 
een groter, omdat ze samen met haar zus (leidster Mirthe) op 
kot gaat. Zoë zegt ook nooit ‘nee’ tegen een feestje, een echte 
partychick! Top leidster Zoë is helemaal klaar voor een nieuw 
jaar!!  

Mirte is een spontane, goedlachse, eerlijk meid 
Met haar beleef je altijd een super toffe tijd 
In sporten is ze echt een kei 
Als leidster maakt ze alle kinderen mega blij 
Steak met frietjes is haar lievelingseten 
Haar blonde haarkleur heeft iedereen ondertussen al 
geweten 
Tegen een feestje zegt Mirte geen nee 
Dit jaar maakt ze de tippers zeer tevree!  
 

Shary is een leuke, gezellige en hilarische meid. Met 
haar word het chirojaar zeker een knaller! Ze heeft een 
enorm groot hart voor de Chiro en staat daarom altijd 
paraat. Ze werkt bij friet en geniet ga zeker eens lang als 
je zin hebt in iets vettig. Ook als beautyconsulent doet ze 
haar werk fantastisch en verkoopt ze beautyproducten 
alsof het niets is. Samen met Luna/mezelf staat ze dit 
jaar leiding voor de speelclubs en hoofdleiding. Het 
beloofd dus zeker een spetterend jaar te worden voor de 
speelclubs met een leidsters zoals haar!  
 



	
	 	

Leidster Jody is er dit jaar terug bij, joepie! Deze 
spontane en leuke meid staat weer klaar voor jullie een 
geweldig jaar te geven. Deze topper heeft een oranje 
koord rond haar nek en daar is ze alvast heel trots op. 
Buiten Chiro is ze studente aan de VUB en studeert ze 
Toegepaste Economische Wetenschappen. Naast 
Chiro en studeren, danst ze ook zeer graag en goed! 
Wij als Chiro weten alvast dat dit een topjaar wordt met 
dit chirowijf in de leidingsploeg. 
 

Ana aka Stitch begint dit jaar aan haar derde jaar leiding. 
Dit jaar is ze leidster van de tiptiens. Deze groep is iets 
ouder dan ze had verwacht maar dat houdt haar niet tegen. 
Met haar magische ideeën en haar enthousiasme zullen de 
tiptiens zich zeker niet vervelen. Buiten de chiro houdt ze 
zich bezig met school (idea and innovation management), 
vrienden en familie. Ana is een echte must in onze chiro. Zij 
regelt onze financiën en niemand kan dit zo goed als zij. 
Met een dame als Ana, een dame met passie voor de chiro, 
weten we zeker dat ook dit jaar een dikke knaller wordt!! 
 

Jana is een van onze nieuwe aanwinsten in de chiro. 
Een heel vrolijke meid die vol energie zit! Ze staat altijd 
en voor iedereen klaar en opgeven staat niet in haar 
woordenboek. Naast de chiro gaat Jana wekelijks 
trampoline springen bij gymclub Ternat. Naast al deze 
leuke activiteiten start ze ook met de opleiding revalidatie 
en kinesisttherapie. De pinkels zullen wel in de watten 
gelegd worden door deze leidster! 
 



	
	 	

Liesel is haar 2de jaar leidster. Dit jaar gaat ze voor de T-
10's! Ze is helemaal klaar voor de schatjes de tijd van hun 
leven te bezorgen. 
Naast de chiro, houdt ze zich bezig met studeren 
REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE 
aan de VUB. Dat kan wel eens stress geven, maar tijdens de 
dansles kan ze dat van haar af dansen! 
Liesel zit vol leven, ideeën en creativiteit! De perfecte 
combinatie voor een chiro jaar vol spetterende activiteiten! 

Leidster Lynn begint vol enthousiasme aan haar 2de jaar 
leiding. Ze heeft de Speelclubs ingewisseld voor de oudste 
groep, namelijk de Aspi’s. Lynn is de verpersoonlijking van 
positiviteit! Ze is in staat om altijd de goede kanten van 
situaties te zien en zal iedereen meesleuren in haar 
vrolijkheid! Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, 
deze uitspraak past perfect bij de blondie van de leiding! 
Wanneer lynn ergens voor gaat gaat ze er met volle teugen 
voor! Spelletjes spelen en verzinnen is een van haar 
specialiteiten. Daarnaast heeft ze ook veel gevoel voor 
humor en dansmoves die moeilijk te overtreffen zijn. Dit jaar 
begint lynn aan haar opleiding Basisonderwijs, een richting 
op haar lijf geschreven. Kortom: het profiel van een zalige 
chiroleidster!  



	 	

Lien gaat dit jaar haar vierde jaar leiding in en is daarmee 
de ancien bij de leiding. Na de tippers keert ze terug naar 
de allerkleinsten. Met haar creatieve brein en oneindige 
enthousiasme zullen de pinkels ongetwijfeld een topjaar 
met haar beleven! Voor het ontwerpen van een affiche, 
een menu of een flyerke staat Lien paraat. Ze is ook een 
rasecht feestbeest: plezier gegarandeered met haar! Je 
kan ze soms al lopend spoten in de straten van Lombeek 
of de bossen van Liedekerke, van een doorzeter 
gesproken! Bij Lien vind je ook een luisterend oor en kan 
je geweldig goed lachen. Kortom: een topchirowijf! 

Mirte is een sociale meid van 18 jaar. Door de week is ze 
te vinden op kot in Gent waar ze dit jaar met haar studies 
communicatiewetenschappen begint. In het weekend is ze 
meestal in de Chiro en anders ligt ze wel te dobberen in 
haar gloednieuwe jacuzzi. Verder heeft ze ook eens het 
'talent' altijd en overal wel iets voor te hebben. Om jullie 
een idee te geven wat ik bedoel kan ik wel enkele 
voorbeeldjes opsommen: haar voet breken op de eerste 
chirozondag, een whiplash oplopen tijdens het 
wakeboarden, gestoken worden door een zee-egel... (en 
zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan) Laat ons hopen dat 
ze dit jaar zonder kleerscheuren doorkomt! Mirte is ook 
jong van geest en zal daarom doorheen het jaar met de 
meest gekke ideeën komen aanstormen. Je merkt het wel, 
deze jonge, enthousiaste (en soms wel lompe) leidster zal 
de kwiks zeker niet teleurstellen! 
 



	



	
	
Liefste	Pinkels,	
	
Het	nieuwe	jaar	is	weer	van	start	gegaan.	
	Leidster	Silke,	Jana	en	Lien	gaan	er	met	jullie	voor	een	jaar	tegen	aan.	
	
We	willen	jullie	graag	beter	leren	kennen,			
zodat	we	weten	hoe	we	onze	schatjes	kunnen	verwennen.	
	
We	gaan	veel	spelletjes	spelen,		
jullie	zullen	je	nooit	vervelen.		
	
In	de	loop	van	het	jaar	gaan	we	op	weekend,		
maar	de	datum	en	plaats	is	nog	onbekend.	
	
Binnenkort	komt	er	een	infoavond,		
we	brengen	hiervoor	nog	een	briefje	rond.		
	
We	hopen	dat	jullie	elke	zondag	voltallig	aanwezig	zijn,		
Dat	vinden	de	leidsters	super	fijn.		
	
	
	
Vele	zoenen	van	jullie	kapoenen.	
	
	
	

	 	



	
 
 
Liefste speelclubertjes 
 
Hier zijn we dan jullie nieuwe leiding voor een nieuw spetterend,  
megacool jaar.  
 
Wat staat er dit jaar op het programma?  
- Een super megacool weekend 
- Gewestdag 
- Sinterklaas 
- Christus Koning 
- Ons lekker etentje 
- Kamp!!!! 
- ... 
 
Hebben jullie er ook zoveel zin in zoals jullie leidstertjes Luna & 
Shary?  
 
Hopelijk zijn jullie elke zondag met massaal veel kindjes aanwezig 
zo dat we al onze leuke activiteiten/spelletjes/... kunnen volbrengen  
 
Dikke zoenen van jullie kapoenen Luna & Shary 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Allerliefste kwiks, 
 
Hopelijk vonden jullie de eerste weken van het nieuwe schooljaar en 
daarbij ook de eerste chirozondag een beetje meevallen. 
Wij zijn alvast super blij met zo'n grote, gekke en ook wel luide groep als 
jullie!  
 
Hier nog enkele dingen die jullie mogen verwachten dit chirojaar: 
- Christus koning 
- De Sint die naar de Chiro komt 
- Gewestdag 
- Ons eigen kwikweekend 
- Alle dingen die op onze bucketlist staan 🙂  
- Kamp 
- en nog veel meer verrassingen!! 
 
Wij kijken er alvast naar uit om er een spetterend jaar van te maken 
samen met jullie! 
 
Veeeel liefs xoxo  
Klein, Midden en Groot  
( = Amber, Mirte en Karo)  
 
PS: kom zeker zo vaak mogelijk naar de Chiro aangezien we elke 
zondag een foto zullen maken met de hele groep en deze zullen 
ophangen in het lokaal! 
PPS: vergeet niet om elke zondag jullie goede humeur mee te brengen! 
Want blije kindjes = blije leidsters 🙂  
 
VOOR DE OUDERS: 
Spreek ons gerust aan indien je nog vragen hebt of als er nog iets is dat 
we moeten weten over jullie dochter! 
	



	
	 	

liefste/beste/awesome/coolste/roodste tipperssssssss, 

hebben jullie al zin in het nieuwe chirojaar? wij alvast wel!!!! we zijn der 
zeker van da jullie een zalige groep zijn die uiteraard altijd met talrijk 
aanwezig zullen zijn. wat kan je van ons dit jaar allemaal verwachten? 
veel! zoals keiveel leuke spelletjes op de chirozondagen, zotte uitdagingen, 
veel lachen en onnozel doen….. misschien ook wel een vuil worden 😉 

we hebben binnenkort ook al een vriendjesdag, op deze dag mag je je beste 
vriendin buiten de chiro meebrengen naar de chiro. dan spelen we die 
namiddag met iedereen leuke spelletjes en zo leren meer kindjes chiro 
kennen. eeeeeeeeej  

hou jullie maar klaar voor het leukste jaar en avontuur in jullie chiro 
carrière want wij zijn van plan om jullie het niet snel te laten vergeten. 
moehahaha :d 

xoxo jullie supercoolfantastische leisters wespens, britt en dora <3 



	
 
 
 
Hallo My Baby's! 
 
Dat zagen jullie niet aankomen he?! Hihi, verrassing gillen 
We zijn dit jaar met niet super veel maar toch gaan we super veel plezier 
hebben! Gekke spelletjes, geld inzamelen tot we er bij neer vallen, 
weekends & af en toe eens een surprise knipoog 
 
Nu hebben jullie de kleur blauw. Jullie worden al een echte juffrouw! We 
maken er een chiro feestje van tot jullie zeggen waooooow!  
 
Maar voor nu zeggen we Ciaooooooow! 
 
Kisses x x x Liesel & Ana aka Lilo & Stitch 
 
	 	



	
Allerliefste	asPIETjes	van	ons,	
	
Wij	zijn	ontzettend	blij	om	jullie	leidstertjes	te	zijn	dit	jaar.	Aan	jullie	reactie	te	
zien	op	de	eerste	Chiro	zondag	was	duidelijk	dat	jullie	even	enthousiast	en	blij	
waren	als	ons.		
We	gaan	er	dan	ook	samen	een	spetterend	jaar	van	maken.	Voor	de	meeste	
onder	jullie	is	aspi	zijn	helemaal	nieuw	en	dat	houdt	van	alles	in!		
	
Leefweek	=	een	hele	week	leven	op	de	chiro,	samen	studeren,	samen	eten,	
samen	spelletjes	spelen…	
Aspi-gewest	=	een	heel	weekend	samen	met	de	andere	chiro’s	van	ons	gewest	
spelletjes	spelen.		
Een	epic	weekend	=	you	know	what	we	mean	
Aspighetti	=	samen	lekkere	spaghetti	maken	en	verkopen	en	dit	in	een	leuk	
thema.	
Voorkamp	=	2	dagen	vroeger	vertrekken	op	kamp	en	dit	om	er	naartoe	te	
fietsen	aaauww	onze	poep	want	het	is	naar	Nederland!!!	
En	Zoooo	veeel	meeeerrr!!!!		
	
Xoxo	
	
Epic	trio	=	geen	uitleg	nodig		
		
	 	



	

Wie is Dorien?  
 

 
 
 
Dorien is 5 jaar leiding geweest in onze Chiro en heeft daarnaast ook 
een jaar ervaring al hoofdleidster!  
 
Wij vonden dit het perfecte profiel voor een ondersteunende " functie ".  
Deze oud leidster woont af en toe een vergadering bij en geeft ons via 
haar eigen ervaringen feedback. Op die manier kunnen wij onze 
jeugdwerking optimaliseren!  
 
Daarnaast kan Dorien ook instaan als contact persoon voor de 
buitenwereld. Ouders mogen haar altijd contacteren wanneer zij met 
vragen zitten maar in eerste instantie kan je naar de leidingsploeg zelf 
toestappen natuurlijk.  
Dorien is de onafhankelijke mening en steun zowel van binnen als buiten 
af! 
 
 
Gegevens:  
 
E-mail: dorien.desmedt@outlook.co 
 
Gsm nummer: 0476/57 45 66 
  



	
	

	
	 	



	

	 	



	
	
	
	
American	cookies	
	
	
Ingrediënten	
	
130	gr	boter	(kamertemperatuur)	
190	gr	bruine	suiker	
1	vanillestok	
1	ei	(losgeklopt)	
1	el	melk	
220	gr	bloem	
1	theelepel	bakpoeder	
250	gr	pure	chocolade	
	
Bereiding	
	
Snij	de	malse	boter	in	kleine	blokjes	en	meng	ze	met	de	suiker	door	elkaar.	Dat	kan	je	doen	
met	een	mixer	of	keukenrobot.	Snij	de	vanillestok	in	twee.	Schraap	er	de	zaadjes	uit	en	
meng	deze	onder	het	mengsel.	Voeg	al	kloppend	het	ei	toe.	Roer	er	de	melk	door.	Zeef	de	
bloem	en	het	bakpoeder	samen	en	meng	het	dan	onder	het	beslag.	Meng	er	de	stukjes	
chocolade	onder.	
Verwarm	de	oven	op	180°C.	Bedek	een	bakplaat	met	boterpapier.	Leg	afgestreken	lepels	
deeg	op	het	bakpapier.	Laat	voldoende	afstand	tussen	de	koekjes.	Druk	ze	met	een	vork	een	
beetje	plat	en	bak	ze	vervolgens	20	minuten	in	de	oven	op	180°C	goudgeel.	Laat	ze	afkoelen		 	



	

	
	



	
	
	
	
-	Leidster	Karo	20	uur	rijschool	gevolgd	heeft	en	nu	al	alleen	met	de	auto	mag	rijden?		
	
-	Leidster	Zoë,	Mirthe,	Mirte	VC,	Amber,	Luna	en	Karo	volgend	jaar	allemaal	op	kot	gaan	in	
Gent?		
	
-	Het	op	vrijdag	13	oktober	weer	Billshake	is	en	er	ook	een	Billishake	is	voor	de	kleinsten	en	
een	afterwork-bar	voor	de	ouders?	
	
-	De	tippers	2	leidsters	hebben	die	Mirt(h)e	heten?	
	
-	Het	op	23	en	24	september	weer	etentje	is	en	wij	er	al	naar	uitkijken	om	jullie	lekker	eten	
voor	te	schotelen?	
	
-	Er	de	eerste	chirozondag	een	bar	was	voor	de	ouders	en	wij	superblij	waren	dat	er	zoveel	
ouders	een	gezellig	babbeltje	kwamen	doen?	
	
-	Bert&Birgit	en	Berlinde,	Arwen	en	Enar	onze	kookploeg	officieel	hebben	verlaten?	We	
missen	hen	nu	al!	
	
-	Het	lief	van	leidster	Ana	en	de	broer	van	leidster	Mirte	VC	bff's	zijn?		
	
-	Leidster	Amber	op	23	augustus	haar	rijbewijs	heeft	gehaald?	Jammergenoeg	krijgt	ze	niet	
alle	22	kwiks	in	haar	auto...		
	
-	Wij	het	een	suuuuuperleuk	kamp	vonden	en	al	aftellen	naar	volgende	zomer?	
	
-	Dit	alweer	het	laatste	wistjedatje	is?		 	



	
 
De Chiro begint stipt om 14.00u en eindigt op het aangegeven uur. Wij 
willen vragen deze uren te respecteren. De leiding is steeds aanwezig vanaf 
13.45u.  
 

 
Bent u niet zeker of het Chiro is, dan kan u steeds terecht op onze site: 
http://chirolombeekmeisjes.wordpress.com/	
 
 
 

 
	

	
	
	

GROEP VOOR WIE? UREN 
Pinkels 1ste en 2de leerjaar 14.00 – 17.30 

Speelclubs 3de en 4de leerjaar 14.00 – 17.30 
Kwiks 5de en 6de leerjaar 14.00 – 18.00 

Tippers 1ste en 2de middelbaar 14.00 – 18.30 
Tiptiens 3de en 4de middelbaar 14.00 – 18.30 
Aspi’s 5de en 6de middelbaar 14.00 – 19.00 

Parkeren of rijden in de Schoolstraat mag NIET. Deze straat moet vrijgehouden 
worden voor de brandweer en medische hulp indien nodig. 
 

Alvast bedankt voor uw begrip!	



	
Naar de Chiro gaan is… elke zondag met uniform in de opening 
staan. Van de oudste groepen verwachten wij dan ook dat dit 
helemaal in orde is. Ben je nieuw in de Chiro, Pinkel of Speelclub, 
dan mag je iets dragen dat er op lijkt. 
	
	
	
	
		

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	 	

Rok 
Kind 6à16: 30€ 

Volwassene 36à52: 33€ 

1 paar blauwe 
kousen 

Chiro Lombeek T-shirt 
Kindermaten tot 164 en  

SàXL: 7€ 

Chiro Lombeek pull 
Kind 6à16: 15€ 

XSàXL: 20€ 

of 

Hemd 
Kind 8à16: 30€ 

Volwassene 36à48: 33€ 

In de Chiro beschikken we ook 
over een resem tweedehands- 
uniformen. Het Chiro-uniform, 
alsook ander Chiromateriaal is te 
verkrijgen in De Banier. 
Molenmarkt 53 - Aalst 
Kolenmarkt 85 - Brussel 



	

10	september	 Chiro	

17	september	 Chiro	

23-24	september	 Geen	Chiro		
(Etentje,	iedereen	welkom!)	

1	oktober	 Chiro	

8	oktober	 Chiro	-	Vriendjesdag	

13	oktober	 Billshake	

15	oktober	 Geen	Chiro	

22	oktober	 Chiro	

28	oktober	 Roefeldag	

29	oktober	 Geen	Chiro	

4	november	 Halloween	

5	november	 Geen	Chiro		

12	november	 Chiro		

19	november	 Chiro		

26	november	 Chiro		



	
Pinkels	
	
Lien	Malfroy	 Silke	Cornillie	
Loddershoekstraat	17	 Vinkenlaan	3	
1741	Wambeek	 1742	Sint-Katherina-Lombeek	
(	0476/65	19	78	 (	0474/30	07	75	
lien.malfroy@hotmail.com																													cornillie_silke@hotmail.com	
°13	juli	1996	 °4	september	1997	
	
Jana	De	Smedt	
Dronkenborrestraat	30b		
1741	Wambeek	
(	0471/	66	66	27	
jana.desmedt@telenet.be		
°13	juni	1999	
	
Speelclubs	
	
Luna	De	Neef	 Shary	Vanden	Bossche	
Nieuwbaan	1	 Notestraat	15	
1742	Sint-Katherina-Lombeek	 1742	Sint-Katherina-Lombeek	
(	0470/23	08	25	 (	0479/33	98	37	
lunadeneef123@gmail.com		 shary.vanden.bossche@telenet.be	
°5	mei	1999	 °17	november	1997	
	
	
Kwiks	
	
Mirte	Van	Campenhout	 	 	 					Karo	De	Paepe	
Muilemlaan	20	 	 	 	 					Kasteellaan	17		
1742	Sint-Katherina-Lombeek	 	 					1702	Dilbeek	
(	0472761980	 	 	 	 					(	0483/25	40	30	
Vancampenhout.mirte@gmail.com		 						Leatigirl@gmail.com	
°21	juni	1999		 	 	 																		°23	januari	1997	
	
Amber	De	Neef	
Nieuwbaan	1	
1742	Sint-Katherina-Lombeek	
(0491/11	88	13	
amber.deneef2@gmail.com		
°5	mei	1999	



	
	
	
	
Tippers	
	
Mirte	Van	Linthoudt	 Britt	Van	Huyck	
Wijmenierlaan	7	 Groenstraat	18	
1740	Ternat	 1740	Ternat	
(	0499/21	69	60	 (	0471/51	84	58	
mirtevanlinthoudt@gmail.com	 brittvanhuyck@hotmail.com	
°24	juni	1998	 °13	maart	1998	
	
Mirthe	Beyens	
Lindenstraat	10	
1742	Sint-Katherina-Lombeek	
(	0478/06	81	70	
Mirthe.beyens@hotmail.com	
°	25	maart	1999	
	
	
Tiptiens	
	
Ana	Van	der	Weeën	 Liesel	Muylle	
Dahlialaan	35	 Lippensputweg	26	
1742	Sint-Katherina-Lombeek	 1742	Sint-Katherina-Lombeek	
(	0487/11	44	14	 (	0479/	06	24	75	 	
anavdw@hotmail.com	 		Lieselmuylle@hotmail.com	
°22	oktober	1997	 		°3	maart	1998	
	
	
	
Aspi’s	
	
Zoë	Beyens	 Jody	Breynaert	
Lindenstraat	10	 Fazantenlaan	112	
1742	Sint-Katherina-Lombeek	 1742	Sint-Katherina-Lombeek	
(	0479/13	12	36	 (	0476/72	03	49	
zoe.beyens@outlook.com	 Jodybreynaert@gmail.com	 																														
°20	juni	1997	 °16	november	1998	
	
Lynn	De	Greef	
Meersstraat	57b	
1742	Sint-Katherina-Lombeek	
(	0470/06	34	02	
Lynn.degreef@hotmail.com	
°20	januari	1998	
	
	


