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VOORWOORD 
 

Dag liefste leden en liefste ouders 
 
We hebben de aftrap gegeven van een nieuw chirojaar en dat geeft veel 
enthousiasme voor de komende zondagen. We hebben er zin in! Zijn jullie ook klaar 
om er samen met ons een geweldig jaar van te maken? Hopelijk staan jullie elke  
zondag met een brede glimlach paraat!   
 
We willen ook iedereen bedanken voor een zalig kamp in Someren-Heide. Het was er 
eentje om nooit te vergeten! Stiekem kijken we al uit naar het volgende kamp. ☺  
 
In dit eerste hutsepotje vinden jullie zoals gewoonlijk tekstjes voor iedere groep,   
interessante wist-je-datjes, de  kalender voor de komende maanden, spelletjes en 
nuttige info zoals de uren voor iedere groep en de onderdelen van het uniform. 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 mee met al het chironieuws! 
 
Na  dit  voorwoord  is  het  tijd  om  aan  het  echte  werk  te  beginnen. Veel  
plezier met  het  lezen  van  dit  hutsepotje en met de start van dit nieuwe chirojaar. 
Wij kijken al uit naar volgende week! 
  
Dikke kussen en knuffels 
De leidsters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEIDINGSPLOEG 

PINKELS 

Naam: Amber De Neef 

Zo mag je mij ook noemen:  Amster 

Ik ben geboren op: 05/05/1999 

Ik ben leidster van: Pinkels 

Aantal jaren leiding: 2de jaar  

Mijn studie: logopedie 

Mijn hobby’s: Chiro, zingen, lezen 

Mijn lievelingseten: macaroni 

Lievelingslied: Alles van Florence and the machine  

Leukste chirolied: Een grote dikke vlo 

Favoriete serie: Grey’s anatomy, orange is the new 
black… 

Lievelingsfilm: Pitch perfect 

Favoriete chirospel: 3 ronden spel 

Mijn mooiste chiroherinnering: mijn eerste kamp als leiding  

Levensmotto: The sun will always rise and dogs will 
always be happy to see you 

Wat ik later wil worden: Logopediste en gelukkig 😊 

 

 

 

Naam: Luna De Neef 

Zo mag je mij ook noemen:  Gewoon Luna is oké 😊  

Ik ben geboren op: 5 mei 1999 

Ik ben leidster van: pinkels 

Aantal jaren leiding: 2de jaar 

Mijn studie: kleuteronderwijs 

Mijn hobby’s: chiro 

Mijn lievelingseten: sushi 

Lievelingslied: Iris – The Goo Goo Dolls 

Leukste chirolied: Met liefs 

Favoriete serie: Friends 

Lievelingsfilm: Wonder 

Favoriete chirospel: baar 

Mijn mooiste chiroherinnering: Trektocht in de velden als ik T-10 was 

Levensmotto: Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen 

Wat ik later wil worden: kleuterjuf 

 

 



SPEELCLUBS 

 

Naam: Jody Breynaert 

Zo mag je mij ook noemen:  / 

Ik ben geboren op: 16 november 1998 

Ik ben leidster van: De Speelclubs 

Aantal jaren leiding: 3 

Mijn studie: Toegepaste Economische Wetenschappen 

Mijn hobby’s: Chiro, Fitness, Dansen 

Mijn lievelingseten: Steak met frietjes 

Lievelingslied: Ik heb niet echt een lievelingslied ☺  

Leukste chirolied: Bivaklied 

Favoriete serie: F.R.I.E.N.D.S, pretty little liars, gossip girl 
… 

Lievelingsfilm: Te veel om op te sommen 

Favoriete chirospel: Baseball 

Mijn mooiste chiroherinnering: Alle kampen want elk kamp (de plaats, de 
groep, de leiding,...) heeft iets speciaals! 

Levensmotto: Als ge er niet mee kunt lachen, snapt ge’t 
niet 

Wat ik later wil worden: Gelukkig 

 

 

 

Naam: Mirthe Beyens 

Zo mag je mij ook noemen:  Wespens of mimi 

Ik ben geboren op: 25 maart 1999 

Ik ben leidster van: De speelclubs 

Aantal jaren leiding: 2de jaar  

Mijn studie: Ergotherapie  

Mijn hobby’s: Chiro en soms eens een feestje 

Mijn lievelingseten: Frietjes met een boelet en 
stoofvleessaus 

Lievelingslied: In my mind van Dynoro 

Leukste chirolied: Woutertje  

Favoriete serie: La casa de papel, Got 

Lievelingsfilm: Shutter island 

Favoriete chirospel: Baar 

Mijn mooiste chiroherinnering: Alle kampvuren  

Levensmotto: Ge gaat hard of ge gaat niet  

Wat ik later wil worden: Mama, gelukkig en reiziger  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1759272504148615&set=a.108421202567095&type=3&source=11&referrer_profile_id=100001976485711


KWIKS 

 

Naam: Lynn De Greef  

Zo mag je mij ook noemen:  Babs 

Ik ben geboren op: 20 januari 1998 

Ik ben leidster van: Kwiks 

Aantal jaren leiding: 3de jaar leiding 

Mijn studie: Leerkracht lager onderwijs 

Mijn hobby’s: Chiro, dansen, fietsen… 

Mijn lievelingseten: Frietjes van de frituur  

Lievelingslied: Halsey – Bad at love 

Leukste chirolied: Bivaklied 

Favoriete serie: Game of Thrones  

Lievelingsfilm: Alle films die niet eindigen met een 
open einde. 

Favoriete chirospel: Baar 

Mijn mooiste chiroherinnering: Elke chirozondag met het kamp als 
perfecte afsluiter! 

Levensmotto: Het lukt pas als je er zelf in gelooft.  

Wat ik later wil worden: Ouder (hihi) maar vooral gezond en 
gelukkig. 

 

 

Naam: Mirte Van Linthoudt 

Zo mag je mij ook noemen:  Mirt of Dora 

Ik ben geboren op: 24/06/1998 

Ik ben leidster van: Kwiks 

Aantal jaren leiding: 3e jaar  

Mijn studie: Lerarenopleiding lichamelijke 
opvoeding 

Mijn hobby’s: CHIROOOOO en dansen 

Mijn lievelingseten: Frietjes  

Lievelingslied: Kryptonite – 3 doors down 

Leukste chirolied: Lila is mode 

Favoriete serie: Spring en winx club 

Lievelingsfilm: Divergent  

Favoriete chirospel: Baar  

Mijn mooiste chiroherinnering: Tweedaagse als ASPI 

Levensmotto: Vrienden zijn de familie die je kiest 

Wat ik later wil worden: Mama. 

 

 

 

 



TIPPERS 

 

Naam: Silke 

Zo mag je mij ook noemen:  Zwilk 

Ik ben geboren op: 4 september 1997 

Ik ben leidster van: De tippers  

Aantal jaren leiding: 4de jaar 

Mijn studie: Schakeljaar naar master Journalistiek 

Mijn hobby’s: Lopen, zumba, viool en piano spelen, 
CHIRO 

Mijn lievelingseten: Wok met scampi’s en currysaus 

Lievelingslied: Valerie – Amy Winehouse 

Leukste chirolied: Avondlied 

Favoriete serie: The Bridge, Borgen 

Lievelingsfilm: A Royal Affair 

Favoriete chirospel: Drierondespel 

Mijn mooiste chiroherinnering: Kamp Verrebroek, mijn jaren als 
leiding 

Levensmotto: Durf buiten de lijntjes te kleuren. 

Wat ik later wil worden: Schrijfster 

 

Naam: Zoë Beyens 

Zo mag je mij ook noemen:  Zeze 

Ik ben geboren op: 20 juni 1997 

Ik ben leidster van: De Tippers 

Aantal jaren leiding: 4 

Mijn studie: Media en entertainment 

Mijn hobby’s: Chiro  

Mijn lievelingseten: Chinees 

Lievelingslied: Anne Marie – Never let me go 

Leukste chirolied: Lila is mode 

Favoriete serie: Friends 

Lievelingsfilm: Hungergames 

Favoriete chirospel: Drie ronden spel 

Mijn mooiste chiroherinnering: Gaan skydiven op tweedaagse 

Levensmotto: Wees jezelf, er zijn anderen genoeg 

Wat ik later wil worden: Geeeeen idee 

 

 

 

 

 



TIPTIENS 

 

Naam: Jana  

Zo mag je mij ook noemen:  Jaan 

Ik ben geboren op: 13 juni 1999 

Ik ben leidster van: De T-10’s  

Aantal jaren leiding: 2jaar 

Mijn studie: Ergotherapie 

Mijn hobby’s: CHIRO CHIRO CHIRO CHIRO  

Mijn lievelingseten: Risotto met scampi’s  

Lievelingslied: Clean Bandit - Tears  

Leukste chirolied: Wereld vol muziek 

Favoriete serie: Thuis 

Lievelingsfilm: The lion king  

Favoriete chirospel: Baar 

Mijn mooiste chiroherinnering: Elke herinnering aan de chiro is 
prachtig 

Levensmotto: Als de lat te hoog ligt, kun je er nog 
altijd onderdoor lopen.  

Wat ik later wil worden: Gelukkig  

 

Naam: Britt Van huyck  
Zo mag je mij ook noemen:  Ze noemen mij ook Brittje 

maar hou het toch maar  
op BriTT ☺ 

Ik ben geboren op: 13 maart 1998 
Ik ben leidster van: Tiptiens 

Aantal jaren leiding: 3de jaar  
Mijn studie: Farmacie  

Mijn hobby’s: Chiro en BBB 
Mijn lievelingseten: Ik eet alles graag, maar als ik moet 

kiezen spaghetti bolognaise 
Lievelingslied: 2002 – Anne Marie  

Leukste chirolied: Bivaklied  

Favoriete serie: Gossip girl 
Lievelingsfilm: If I stay 

Favoriete chirospel: Trefbal 
Mijn mooiste chiroherinnering: 1ste keer leiding staan 

Levensmotto: When it rains, look for rainbows. 
When it’s dark look for stars 

Wat ik later wil worden: Gelukkig  

 



ASPI’S 

 

Naam: Liesel Muyle  

Zo mag je mij ook noemen:  Liesje/ Moile 

Ik ben geboren op: 03-03-1998 

Ik ben leidster van: ASPI’S 

Aantal jaren leiding: 3 jaar 

Mijn studie: Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 

Mijn hobby’s: Chiro/dans/lopen 

Mijn lievelingseten: Tagliatelle met balletjes in tomatensaus van 
de mama 

Lievelingslied: Heb ik niet maar vind Linkin Park wel zeer 
goed 

Leukste chirolied: Het bivaklied 

Favoriete serie: Pretty little liars 

Lievelingsfilm: Moeilijke vraag… voornamelijk fantasy films  

Favoriete chirospel: Baar en potteke stamp 

Mijn mooiste chiroherinnering: Na kamp terug naar huis vertrekken en 
denken ‘jammer dat het alweer gedaan is’ en 
dan beseffen ‘wat heb ik weer een fantastisch 
chirojaar gehad! 

Levensmotto: Het leven is zoals een frikandel… 
Je moet het zelf speciaal maken 

Wat ik later wil worden: kinesitherapeute 

 
 

Naam: Heleen Mergan  

Zo mag je mij ook noemen:  Skeile, hélein, … 

Ik ben geboren op: 7 februari 1997 

Ik ben leidster van: Aspi’s 

Aantal jaren leiding: Eerste jaar 

Mijn studie: Revalidatiewetenschappen en 
kinésitherapie 

Mijn hobby’s: Paardrijden, lopen, mijn diertjes verzorgen, 
chiro 

Mijn lievelingseten: Alles is jummie! (behalve drop) 

Lievelingslied: Maroon 5 - Payphone 

Leukste chirolied: Weet ik eind dit jaar te zeggen 😉  

Favoriete serie: How I met your mother 

Lievelingsfilm: Spirit  

Favoriete chirospel: weerwolven 

Mijn mooiste chiroherinnering: Op de trein, toen leidster Liesel mij via een 
foto van vroeger op kamp herinnerde hoe leuk 
de Chiro wel was, dus hier ben ik weer! 

Levensmotto: Why be moody when you can shake yo booty 

Wat ik later wil worden: Mama, dolfijntrainer, kiné, paardenfluisteraar 
& gelukkig! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ouderbar  

 

Wij organiseren om de paar weken een ouderbar met 

drankjes aan zeer maatschappelijke prijzen. De 

bedoeling hiervan is om de ouders en leiding dichter bij 

elkaar te brengen. Dit is dus een ideaal moment om al 

je vragen te stellen en de leidsters van je dochter 

beter te leren kennen.  

Wij kondigen altijd op voorhand aan wanneer dit zal 

plaatsvinden. 

 

Tot dan! 

 

 

 



 

 

 



  



 PINKELS 
 

Liefste pinkels, 

 

Dit kunnen jullie verwachten van het komende chirojaar: 

- Christus Koning; een hele dag chiro samen met de jongens, 
- Sinterklaas die naar onze chiro komt,  
- Gaan schaatsen met de hele chiro, 
- Een superleuk weekend met alle pinkels, 
- Groepsfeest; een grote show waar elke groep mag optreden, 
- Vele zotte zondagen,  
- Een mega coole Gewestdag; een hele dag spelen met alle pinkels en ponkels 

van verschillende chiro’s uit onze buurt, 
- … 

Wij kijken er alvast naar uit om er samen met jullie een fantastisch jaar van te 

maken. Hopelijk zijn jullie elke zondag talrijk aanwezig zodat we er telkens weer 

een fijne zondag van kunnen maken. Breng dus gerust je vriendinnetjes, nichtjes, 

klasgenootjes… mee, zodat we een grote vriendengroep worden! 

 

Veeeel liefs van jullie leidsters, 

Amber en Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPEELCLUBS 
 

Dag Liefste Speelclubies!  

 

Jullie zijn net te weten gekomen wie jullie leidsters zijn. Om er zeker van te zijn dat jullie ons niet 

zouden vergeten vinden jullie onderaan een foto van ons (deze kunnen jullie eventueel uitknippen 

en boven jullie bedje hangen ☺). Wij hebben alvast mega veel zin in het nieuwe chiro jaar hopelijk 

jullie ook! 

Wij staan al helemaal te popelen om met jullie er een fantastisch jaar van te maken! Voor sommige 

onder jullie is de kleur geel een nieuwe kleur en een nieuwe groep, maar geen paniek dat komt dik 

in orde!  

We gaan dit jaar zeker niet stilzitten, er staat namelijk veel op het programma:   

 Op weekend met alle Speelclubs  

 Gewestdag (dit is een dag met allemaal speelcubs van andere chiro’s uit onze buurt)  

 Op bezoek bij Sinterklaas 

 Gaan eten op het etentje  

 Elke zondag mega leuke spelletjes spelen 

 … 

Wij zijn alle twee super toffe meiden die graag lachen en heel veel plezier maken, elke zondag 

opnieuw!! En we zijn ervan overtuigd dat jullie dat ook graag doen dus het word SUPER MEGA COOL 

FANTASTISCH! 

Dikke kussen  

xxxxxxxxxxxxxxx  

Leidsters, 

 Jody en Mirthe  

 

 

 

 

 

 

 



KWIKS 

Dag allerliefste Kwiks! 

Hier zijn we dan weer! Wij zijn zeeeeer blij om terug leidsters te zijn van jullie 

hopelijk zijn jullie ook blij met ons als leiding.   We maken er samen weer een 

top jaartje van met zalige spelletjes en grappige momenten. Zo staat er terug een 

geweldig weekend op ons programma maar ook een leuke gewestdag en 

vriendjesdag…. Noem maar op! 

We hopen dat jullie zoals gewoonlijk elke zondag zeer talrijk aanwezig zijn want 

dat maakt ons heel blij. 

Bye bye koeienvlaai en tot snel jullie leidsters Lynn en Mirte xxx 

 

 

 



TIPPERS 

Beste tippers  

 

De zomer is voorbij gevlogen en plots is het september. Terug naar school 

(misschien wel een nieuwe school), nieuwe leerkrachten en nieuwe klas... 

September betekent gelukkig ook dat het opnieuw Chiro is!  

Dit jaar staan de twee oudste leidsters van de hele bende voor jullie klaar.  

Er staat jullie, geloof ons maar, een knettergek jaar te wachten.  

 

Wat gaan we allemaal doen?  

- Op gewestweekend  

- Op weekend met onze eigen groep  

- Megazalige themazondagen 

- Gloednieuwe spelletjes  

- Een uitstapje hier en daar  

- 24 uur 

- Een megaleuk kamp  

- ... (vul zelf maar in ☺ ) 

 

Wij staan te poppelen om er aan te beginnen! Hopelijk zijn jullie elke zondag 

talrijk aanwezig om er een onvergetelijke tijd van te maken.  

 

Dikke kussen 

 

Jullie liefste leidsters  

Silke & Zoë 

 



TIPTIENS 

 

Dag allerliefste T-10’s 

Hopelijk zijn jullie goed gestart op school en hebben jullie even veel zin als ons in 

een spetterend nieuw chirojaar!! Wij kijken er alvast zeeeeeeer hard naar uit om 

samen met jullie knappe kopjes er elke zondag een lap op te geven! 

 

Wat staat ons allemaal te wachten dit jaar?  

Er zijn natuurlijk de activiteiten samen met de hele chiro zoals: 

 Sinterklaas 

 Christus koning 

 In spelen op 

Ennnnnnn onze groepsgebonden activiteitein zoals: 

 WEEKEND 

 Gewestweekend (misschien iemand een liefje opdoen? 😉) 

 Groepsfeest jippieeeeeee  

 KAMPPPPPPPPPPPPPPPP (maar dat is nog niet voor nu hihi) 

 

Liefs en veeeeel kussen van jullie nu al favoriete leidsters! 

Britt en Jana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSI’S 

 

 

 

 

JA JA het begin van een nieuw chirojaar 

de aspileiding staat al klaar. 

Hou jullie maar al vast aan de takken van de bomen 

want dees jaar vervullen we jullie zotste chirodromen. 

Elke zondag is ‘t dik feest 

aan ons oukes vertellen hoe leuk het weer is geweest. 

Leefweek, aspighettie en nog zo van die coole dingen 

onze creatieve breinen kunnen zich niet meer bedwingen. 

Liefste aspi’s wij zijn er alvast helemaal klaar voor, 

het wordt een jaar vol plezier, door & door!!  

X0XOXO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIFORM 

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 6→16: 30€ 

Volwassene 36→52: 33€ 

1 paar blauwe kousen 

Chiro Lombeek T-shirt 

Kindermaten tot 164 en  

S→XL: 7€ 

Chiro Lombeek pull 

Kind 6→16: 15€ 

XS→XL: 20€ 

of 

Hemd 

Kind 8→16: 30€ 

Volwassene 36→48: 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 



ALGEMENE INFORMATIE 

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/ 

 

 

 

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! 

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! 

http://chirolombeekmeisjes.wordpress.com/


 RECEPT 
 

 

Ingrediënten voor 4 personen  

• 300 g penne 

• 3 preien 

• 1 l traditionele olijfolie 

• 250 g hamblokjes 

• 400 g besciamellasaus 

• 175 g geraspte belegen kaas 

• 1 l gedroogde oregano 

 

 Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de penne volgens de aanwijzingen op de verpakking. Maak 

ondertussen de prei schoon en snijd in ringen. Verhit de olie in een koekenpan en bak de prei in 5 

min. zacht en gaar. Voeg de hamblokjes, besciamella en de helft van de kaas toe. Breng op smaak 

met peper en zout. 

Vet de ovenschaal in. Giet de pasta af en schep door de prei. Schep in de ovenschaal en strooi er de 

rest van de kaas en de oregano over. Bak de pasta in 20-25 min. lichtbruin en gaar. 

Bereidingstip: 

De aangegeven oventijd is een indicatie en bedoeld voor een elektrische oven. De temperatuur kan 

per oven verschillen; met een oventhermometer kun je de exacte temperatuur bepalen. 

Variatietip: 

Vervang voor een vispasta de hamblokjes door gerookte zalmsnippers (bakje 200 g). 

 

 



SPELLETJES 
    
 

  Waar is Wally?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help de beer zijn ballon vinden! 



WIST-JE-DATJES 
 

Wist je dat… 

 

- Het kamp in Someren-Heide super leuk was? 

 

- Onze lokalen weer helemaal proper opgeruimd werden voor het nieuwe 
chirojaar? 
 
 

- De leidsters allemaal samen naar Ambriage zijn geweest, een leuke dag met 
alle chiro’s uit de Kempen, Antwerpen, Brussel, Leuven en Mechelen om de 
start van het nieuwe chirojaar te vieren? 

 

- Het jaarthema voor 2018-2019 ‘Ca va?!’ is? Hierover volgt zeker nog meer 
info. 

 

- We afscheid hebben moeten nemen van 5 fantastische leidsters? Lien, Shary, 
Mirte VC, Karo en Ana, jullie waren geweldig! 
 

 

- We ook een nieuwe aanwinst hebben in onze leidingsploeg? Welkom Heleen! 
 

 

- De leidsters mega veel zin hebben in het nieuwe chirojaar? 
 
 
 

- Er dit jaar nog heeel veeel leuke zondagen zullen komen? 

 

 

- Het etentje dit jaar op 22 en 23 september is? Zeker komen! 
 

 

- Dit alweer het laatste wist-je-datje was?  
 

 



 

 

 

HETE MOKKES WALL – GREY’S ANATOMY 

EDITION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

KALENDER 
 

 

 

 

Zondag 09/09 Eerste chirozondag 
 

Zondag 16/09 Chiro 
 

Zaterdag 22/09 Etentje  
 

Zondag 23/09 Etentje, geen chiro! 
 

Zondag 30/09 Chiro 
 

Zondag 7/10 Chiro 
 

Zondag 14/10 Chiro 
 

Zondag 21/10 Chiro 
 

Vrijdag 26/10 Semaforo (onze nieuwe 
chirofuif) 

Zondag 28/10 Geen chiro! 
 

Zondag 4/11 Chiro 
 

Zondag 18/11 Chiro 
 

Zondag 25/11 Christus Koning (meer info 
volgt) 



 

 

ADRESSEN 

Pinkels 

 
Amber De Neef Luna De Neef 

Nieuwbaan 1 Nieuwbaan 1 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0491/11 88 13  0470/23 08 25 

amber.deneef2@gmail.com                 lunadeneef123@gmail.com 

°5 mei 1999 °5 mei 1999 

 

Speelclubs 

 

Mirthe Beyens Jody Breynaert 

Lindenstraat 10 Fazantenlaan 112 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0478/06 81 70  0476/72 03 49 

Mirthe.beyens@hotmail.com Jodybreynaert@gmail.com                               

°25 maart 1999 °16 november 1998 

 

 

Kwiks 

 
Mirte Van Linthoudt Lynn De Greef 

Wijmenierlaan 7 Meersstraat 57b 

1740 Ternat 1742 Lombeek 

 0499/21 69 60  0470/06 34 02 

mirtevanlinthoudt@gmail.com Lynn.degreef@hotmail.com 

°24 juni 1998 °13 maart 1998 

 

 

 

mailto:lunadeneef123@gmail.com
mailto:Jodybreynaert@gmail.com
mailto:Jodybreynaert@gmail.com
mailto:mirtevanlinthoudt@gmail.com


 

 

Tippers 

 
Zoë Beyens Silke Cornillie 

Lindenstraat 10 Vinkenlaan 3 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0479/13 12 36  0474/30 07 75 

zoe.beyens@outlook.com cornillie silke@hotmail.com                            

°20 juni 1997                                      ° 4 september 1997 

 

 

Tiptiens 

 
Jana De Smedt Britt Van Huyck 

Dronkenborrestraat 30b Groenstraat 18 

1741 Wambeek 1740 Ternat 

 0471/66 66 27  0471/51 84 58 

Jana.desmedt@telenet.be                   brittvanhuyck@hotmail.com 
°13 juni 1999 °13 maart 1998 

 

 

Aspi’s 

 
 

Heleen Mergan Liesel Muylle 

Bosstraat  Lippensputweg 26 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0475/ 82 95 91  0479/ 06 24 75  

Heleen.mergan@hotmail.com   Lieselmuylle@hotmail.com 

°7 februari 1997   °3 maart 1998 
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