
  

Sinterklaas is op komst …. 



Voorwoord 

Beste kindjes,  

Binnen enkele weken is het weer zo ver,dan kom ik een 

bezoekje brengen aan jullie chiro. Gelukkig zitten er 

dit jaar alleen maar brave kindjes in Chiro Lombeek.  

Hoe ik dit jaar naar jullie lokalen zal komen, is nog 

een verrassing.Eén ding kan ik wel al verklappen, ik 

kom dit jaar weeral op een speciale manier naar jullie 

toe. 

Ik kijk er alvast naar uit om samen met jullie 

snoepjes en lekkere pannenkoeken te eten! 

 

Groetjes,  

De Sint  

 

 



Pinkels 
 

Allerliefste pinkels 

Wat zijn wij toch blij dat we jullie leidster mogen zijn! Elke week staan 

jullie met vele pinkeltjes paraat om er weer een leuke zondag van te 

maken. Dat vinden we super! 

Binnenkort is de Sint weer in het land, joepieeee! Hopelijk zijn jullie dit 

jaar heel braaf geweest (waar we eigenlijk niet aan twijfelen) en krijgen 

jullie veel snoep, chocolade en cadeautjes. De Sint komt op zondag 10 

december ook naar de chiro, wees dus zeker van de partij! 

Ons weekend staat ook voor de deur. Van vrijdag 1 december tot zondag 

3 december gaan we ons rot amuseren in onze lokalen. Samen spelletjes 

spelen, samen eten, samen lachen, gezellig in een lokaaltje allemaal 

slapen… Wij kijken er al heel erg naar uit, hopelijk jullie ook. 😊  

We maken er voor de kerstvakantie nog enkele topzondagen van! Daarna 

zal het eventjes duren voor we elkaar terugzien. Kerstmis en nieuwjaar 

vieren en voor Jana en Lien zijn het daarna examens… ☹ Maar niet 

getreurd, dan krijgen jullie eens andere leiding om superleuke spelletjes 

mee te doen! Silke vertrekt in januari op Erasmus, dus die zullen jullie tot 

eind mei moeten missen.  

We hopen dat jullie met zoveel blijven komen, wij hebben nog 

veeeeeeeeeeeel ideeën voor spelletjes! 

 

Dikke knuffels van jullie leidsters    

Jana, Lien en Silke 

 



Speelclubs 
 

Liefste speelclubs, 

Weten jullie hoeveel leuke dingen wij dit jaar nog gaan doen? 

Om te beginnen iets suuuuuuuperleuk! Op 1-3 december gaan wij op weekend 

naar Gooik met het coolste thema ooit: DE RUIMTEEEEEE. 

Wij kijken hier al zo hard naar uit! Bereid jullie maar voor op het leukste 

weekend van jullie hele leven! 

Op 10 december komt de Sint naar de Chiro JOEPIEEE en omdat jullie dit jaar zo 

flink zijn geweest krijgen jullie EXTRA VEEL snoepjes. 

Natuurlijk komen er ook nog veel leuke zondagen aan! 

 

Xxxxxxx 

Leidster Shary en leidster Luna  

 

 



Kwiks 
Dag liefste Kiks, 

 

Wat hebben we al plezier beleefd dit jaar! Pizza’s bakken, als 

echte maffia snoep verkopen, omgekeerde dag en kunstwerken 

maken. Er is echt niets dat jullie niet kunnen!  

Maaaaar.... er staat jullie nog een hoop te wachten. Eerst en vooral 

komt de sint in december naar de chiro. Dan zullen jullie zoals 

ieder jaar een opdracht moeten doen voor de zwarte pieten in ruil 

voor een heerlijk zakje snoep.  

Binnenkort zullen jullie ons wel even moeten missen want in 

januari hebben we examens ☹. Gelukkig komen de aspi’s en oud-

leiding ons dan uit de nood helpen, zo kunnen jullie toch nog naar 

de chiro komen! JOEPIE!! 

Ook onze ‘kwikfies’ zijn gewoonweg prachtig! Hier kunnen jullie ze 

dan ook nog eens bewonderen samen met nog enkele 

sfeerbeeldjes. 

 

Dikke kussen 

Groot, middelgroot en klein  

Xoxoxo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Tippers 

 

 

Dag liefste tippers, 
 
De tijd vliegt voorbij, maar wij hebben ons al geweldig geamuseerd met jullie! 
Wij vinden het fantastisch dat jullie altijd zo talrijk aanwezig zijn, Tippers for the win!! 
 
Hopelijk is iedereen flink geweest dit jaar want de Sint brengt ons weer een bezoekje. Als 
iedereen braaf is geweest, hebben we nog tal van verrassingen voor jullie in petto. (ook als 
dat niet zo zou zijn geweest, hahaha ) 
 
Binnenkort zullen we elkaar wat minder zien, door jullie examens en daarna onze examens. 
Maar niet getreurd, wij zullen voor de nodige ontspanning zorgen. Want ontspanning is 
belangrijk! 
 
Het tweede semester zal nog druk worden, wat staat er nog op onze agenda: 

- Gewestweekend (16-18 februari) 
- Tipperweekend (meer info volgt later) 
- Leuke chirozondagen 
- Verrassingen 
- …… 

 
Wij wensen jullie alvast heel veel succes met jullie examens, jullie kunnen dat!!! 
 
Kusjes, 
Jullie favo leidster 
Wespens, Dora en Britt xxxx  



Tiptiens 
T-10's 

Oke oke okeeeeeeuh, het eerste semester zit er al bijna op (BOOOOOH!)   

We hebben ons al goed geamuseerd. Hopelijk jullie ook?! Ondanks dat we met zo weinig zijn 

is het altijd plezier voor 10! 

When you think, 3 leden are not that much but you wrong 

Onze 24uren waren zwaar (alleen leidster Ana heeft het volgehouden!!!!) maar ongelooflijk 

leuk!!!!! Myriam haar random dansjes of gezang. Margot haar “haar-antenne”, Jill haar 

kikker geluiden.  

Nu zijn het nog een paar zondagen, onder andere Sinterklaas. En ik denk dat die oude lieve 

man weleens een cadeautje voor jullie zou kunnen hebben 😉  

Wij wensen jullie veel succes met de examens!  

 

When you think you're flexible but then you play Twister and you almost die 

When you think you can cook but then you burn the popcorn 

When you think dat de leiding goed is in wuivertje but eigelijk kei hard falen 

When you think you can ask a man a question but he doesn't know 

When you think you can sit op u gemakske on the train but then begint een bende marginale muziek 

op te zetten.  

When you think no pants are, the best pants 

When you think you can play Wii but then you realize you don't have a tv. So no Wii  

 

 

 

 



Aspi’s 
Liefste wortels van ons 

Wij willen jullie graag bedanken om er samen van ons een fijne leefweek van te maken! Een 

week vol grappige momenten waar we ons kapot hebben gelachen, een week vol leuke 

spelletjes zoals de slimste mens, een week vol samen huiswerk maken en ook een week met 

serieuze gesprekken. Wij hebben nu nog meer zin in het jaar! Na die week samen leven is 

onze band namelijk een pak groter geworden! Hopelijk hebben jullie er even hard van 

genoten als de leidsters.  

In februari vertrekken we samen met alle ander Chiro’s uit de omgeving op gewestweekend! 

YES, nieuwe mensen leren kennen en misschien wel een knap lief uit een andere Chiro 

opdoen?! Zet jullie cowboybotten al maar klaar want we gaan op weekend naar “The wild 

west”.  

Daarnaast staan ook de aspidagen al te loeren! Wanneer de leidsters hard aan het blokken 

zijn mogen jullie voor 2 zondagen hun taak overnemen. Dit betekend twee keer een mega 

zalige planning maken waar jullie al jullie creativiteit in mogen steken maar ook samen 4-

uren, de opening leiden,… Zo weten jullie al een beetje hoe alles er aan toe gaat! Jullie 

worden immers ook binnen 1 of 2 jaar leidster! 

Veel dikke smakkers van jullie aller coolste, zaligste, grappigste leiding xoxo  

Jojo, Lyly en Zeze 

 

 

 
 



Hete mokkes wall: Vlaamse editie 

 

 

 



Wist-je-datjes 
 

o Wist je dat leidster Mirte Van Linthoudt haar rijbewijs heeft? 

o Wist je dat leidster Jana vanaf nu ook op kot zit?  

o Wist je dat leidster Mirthe haar eerste examens al gehad heeft en ze 

goed zijn gegaan? 

o Wist je dat de andere leidsters ook bijna examens hebben?  

o Wist je dat leidster Lynn samen is met leider Mauro? 

o Wist je dat de leefweek van de aspi’s superleuk was? 

o Wist je dat leidster Lynn en Jana vanaf nu een bril dragen? 

o Wist je dat leidster Liesel samen is met de broer van leidster Jody? 

o Wist je dat het in de winter voor de kwiks, tippers, tiptiens en aspi’s maar 

chiro is tot 18u? 

o Wist je dat Letti van de aspi’s al twee jaar lang elke zondag naar de chiro 

is gekomen? Een voorbeeld voor iedereen! 

o Wist je dat dit alweer het laatste wist-je-datje was? 

 

 

 

 



Trooper 
Beste ouders en kindjes, 

Vanaf nu kunnen jullie via ‘Trooper’ onze Chiro steunen!  

Hoe kan je dit doen? 

- Ga naar www.trooper.be 

- Klik op ‘zoek jouw vereniging’ 

- Typ ‘CHIRO LOMBEEK’ in de zoekbalk 

- Selecteer CHIRO LOMBEEK (let op: selecteer niet Chiro Lombeek Jongens, 

anders komt jouw bijdrage bij de jongens terecht 😉) 

- Selecteer de site waarop jij je aankop wilt doen 

Enkele voorbeeldjes van mogelijke sites: 

o Cool blue 

o Booking.com 

o ColliShop 

o Fun 

o Torfs 

o Sunweb 

o En nog vele andere sites... 

Telkens wanneer jij op deze manier een aankoop doet, gaat hiervan een deeltje 

naar Chiro Lombeek Meisjes, zonder dat jij meer geld uitgeeft! 

 

 

 

 

http://www.trooper.be/


Recept: speculaas 

 
 

Ingrediënten  

 200g solo margarine 

 450g bruine suiker 

 1 snuifje zout 

 1el vloeibare honing 

 1 ei 

 750g bloem                         

 30g amandelpoeder 

 15g kaneel 

 100ml melk 

Bereidingswijze  

1. Verwarm de oven voor op 180°C. 

2. Doe de Solo samen met de bruine suiker in een mengkom. Meng met de mixer goed door 
mekaar tot een homogene massa. 

3. Voeg zout, ei en honing toe, samen met de melk en blijf kloppen met de mixer.  

4. Zeef de bloem, het amandelpoeder, de kaneel, over het Solo-suikermengsel en klop 

verder tot een luchtig beslag. 

5. Laat het speculaasdeeg een nachtje afgedekt rusten in de koelkast.  

6. Bestuif ’s anderdaags je werkblad met wat bloem en rol het speculaasdeeg uit tot een 

dikte van ongeveer een centimeter. Steek dan je speculaaskoekjes uit in de gewenste 
vorm of versnijd het deeg in rechthoekjes. 

7. Bekleed een bakplaat met bakpapier of een siliconenmatje en leg hierop de 
speculaaskoekjes. Schuif ze in de oven en laat 25 tot 30 minuten bakken. 

8. Laat de speculaas afkoelen op een rooster. 



Zoek de 7 verschillen 

 



Kalender 

 
Zondag 3 december CHIRO 

Zondag 10 december SINTFEEST  
Zaterdag 16 december WERM LOEMEK (kom 

gerust een pannenkoek 
eten bij ons!) 

Zondag 17 december GEEN CHIRO 
Zondag 24 december GEEN CHIRO (Kerstmis) 
Zondag 31 december GEEN CHIRO (Oudejaar) 

Zondag 7 januari ASPIDAG  
Zondag 14 janurai ASPIDAG 
Zondag 21 januari RETRODAG 
Zondag 28 januari SCHAATSEN met de Chiro 
Zondag 4 februari CHIRO 

Zondag 11 februari CHIRO 
 

 
 



Adressen 
 

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         Muilemlaan 58  

1742 Sint-Katherina-Lombeek       1742 Sint-Katherina-Lombeek 

 0472761980          0471/ 85 34 91 

Vancampenhout.mirte@gmail.com        depaepekaro@gmail.com  

°21 juni 1999                      °14 juni 1999 

 
Amber De Neef 
Nieuwbaan 1 
1742 Sint-Katherina-Lombeek 
0491/11 88 13 
amber.deneef2@gmail.com  
°5 mei 1999 

mailto:lien.malfroy@hotmail.com
mailto:cornillie_silke@hotmail.com
mailto:jana.desmedt@telenet.be
mailto:lunadeneef123@gmail.com
mailto:shary.vanden.bossche@telenet.be
mailto:Vancampenhout.mirte@gmail.com
mailto:depaepekaro@gmail.com
mailto:amber.deneef2@gmail.com


 
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 
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mailto:brittvanhuyck@hotmail.com
mailto:Mirthe.beyens@hotmail.com
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