Hutsepotje
Zouden de
chirokindjes braaf
geweest zijn,
Piet?

Die van
Lombeek?
Altijd hé, Sint!

Hij komt, hij komt…
De Sint is weer in het land en dat wil zeggen snoepgoed, chocolade en cadeautjes! Onze
heilige man is Chiro Lombeek meisjes ook dit jaar weer goed gezind en komt ons een
bezoekje brengen. Samen met zijn zwarte pieten komt hij de boel bij ons op stelten zetten
en voorlezen uit zijn boek. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want de Sint
heeft natuurlijk altijd alles gezien! Samen kunnen we ook genieten van een lekkere
pannenkoek en een warme chocolade melk.
Groetjes van de leiding, de Sint en de zwarte pieten.

Allerliefste pinkels,
Wij hebben er ondertussen al een half jaar opzitten met jullie! Wow, de tijd vliegt als je je amuseert 😊
Gelukkig is het chirojaar nog lang niet voorbij en hebben wij nog een hele boel leuke dingen voor jullie in petto.
Wat kunnen jullie dit jaar nog verwachten?
- groepsfeest op 9 en 10 maart
- weekend met onze groep op 22, 23 en 24 maart (meer info volgt nog)
- InSpelenOp op 5 mei, wanneer jullie favoriete leidsters 20 jaar worden!!
- een fantastisch kamp van 21 tot 31 juli waar we ons rot gaan amuseren 😊
Wij hopen dat jullie elke zondag weer talrijk aanwezig zijn want wij hebben nog super veel leuke ideeën om te
doen met jullie dit jaar.
Veel liefs van jullie favoriete tweeling,
Amber en Luna

Allerliefste speelclubs,
Op 9 december komt de Sint langs bij ons op de Chiro dan komen we te weten of jullie een heel jaar lang
braaf zijn geweest. ☺ Als er geen stoute kindjes zijn geweest dit jaar krijgen jullie allemaal een lekker
zakje snoep! JOEPIEEEE
16 december is het de laatste zondag van het jaar dan duiken jullie lieftallige leidsters de boekjes in want
wij hebben dan blok en examens. Jullie zullen ons dan voor enkele zondagen moeten missen. 
3 maand is er al voorbij gevlogen maar er zijn nog zoveel leuke dingen die we gaan doen dit Chirojaar.
Zoals gaan schaatsen, op weekend gaan, groepsfeest, zonnige zondagen, kamp…
Groepsfeest werd hierboven al eens vermeld maar wat is dat precies? Wel, dit is een optreden met de
volledige Chiro zowel de jongens als meisjes. Er zijn 2 voorstellingen eentje op zaterdag avond en eentje
op zondag middag, elke groep zal dan met een eigen actje optreden. Wij hopen dat jullie met zoveel
mogelijk aanwezig zijn want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Hou dus zeker de krokusvakantie vrij
want in die week zullen er enkele oefenmomenten plaats vinden.
Wij kijken zo hard uit naar de rest van het jaar!
Wij wensen jullie in ieder geval al een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar!!
Veel liefde van jullie leidstertjes,
Mirthe & Jody

Hey allerliefste Kwiks!!
Wat hebben we al een top half jaar achter de rug met jullie ! We hebben natuurlijk wel nog veel in petto voor
jullie 😉
We gaan onder andere nog op super weekend, gaan schaatsen, groepsfeest, …. Noem maar op. Wij hebben er al
vast zin in! Jammer genoeg komen ook de examens eraan maar ook dan voorzien wij topvervanging !
Kom zeker even talrijk en enthousiast naar de Chiro zoals het voorbije half jaar en dan wordt er nog zeer veel
plezier beleefd :p

Liefste tippers
Wij geven jullie knalrood, omdat we heel veel van jullie houden! ☺ Jullie leidsters zijn echt reuzeblij met jullie als
leden. Altijd enthousiast en veel te vertellen, daar houden we van! We zitten wel al bijna in het midden van het
jaar… Dat vinden we superjammer!  Gelukkig staat er nog superveel op het programma!
Wat staat nog op de planning?
- Groepsfeest (We gaan dat knallen als cheerleaders! Met pompons in de hand, kom je door het hele land
hihi.)
- Weekend (Dat komt eraan als het weer wat warmer is. We hebben al enkele ideetjes!)
- Tipperavond (Spannend!)
- Tipperfuif van het Gewest (Hierover volgt binnenkort meer info.)
- Talloze zondagen vol pret en koekjes
- KAMP!! (Jawel, ook daar denken jullie leidsters al aan! Van 21 tot 31 juli trekken wij er voor de laatste keer
op uit, maar het wordt een knaller van formaat!)

Jammer genoeg zijn het binnenkort voor jullie examens. Wij denken wel dat jullie smart enough zijn om die
leerkrachten een poepje te laten ruiken! Komaan he, we geloven in jullie, *we doen een cheerleaderdansje *!
Voila, ons tekstje zit er alweer op voor dit hutsepotje. We kijken makkelijk al superhard uit naar de volgende
zondag!

Ciaokes byekes! See you later, alligator!
Zwilk and Zoe
PS: Een zondag zonder Chiro is een zondag niet geleefd!

Liefste drakentiptiens,
Deze woordzoeker vat het jaar een beetje samen, van wat er al gebeurd is tot wat er nog moet komen.
Wij hebben er nog enorm veel zin in!!!

Kusjes,
Jullie favo leidsters
Jana en Britt xxxxxxx

Lovely Aspi’s,
Na al heel wat leuke Chiro zondagen die veel te snel voorbij gevlogen zijn even een kleine update.
Ten eerste moet je niet treuren, want er komen nog meer leuke momenten aan dan je weet.
Zo zijn er voor alle flinke aspi’s wel cadeautjes van Sinterklaas,
Dus vergeet 9 december niet aan te duiden in jullie agendaaaas!
Kinneke Jezus zijn geboorte vergeten we ook niet,
Ondertussen kijken we al uit naar jullie reacties als je je Secret Santa pakje ziet…
Tot slot zijn wij al mega excited over het supervette aspiweekend,
We gaan ons alvast amuseren voor de volle 100%, zoals ge ons wel kent 😉
Er is dus nog veel leuks int verschiet, en vervelen doen we ons zeker niet!
Kusjes en lekjes,
Leidster Liesel & Heleen

Pannenkoekensurprisetaart
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Ingrediënten:
- 750 g tarwebloem
2 tl zout
5 middelgrote eieren
1¼ ml halfvolle melk
75 g ongezouten roomboter
5 el poedersuiker
100 g strooigoed
150 g chocoladefiguurtjes sinterklaas
125 g gouden chocolademunten
150 g chocoladelettertjes melk-puur-wit
190 g kikkers & muizen

Bereiding:
1. Zeef de bloem met het zout boven een grote beslagkom. Voeg de eieren en de helft van de melk toe en
klop met een garde tot een glad beslag. Schenk de rest van de melk erbij en klop opnieuw glad. Dek de
kom af met vershoudfolie en laat het beslag 30 min. staan.
2. Verhit een klontje boter in een koekenpan van 20 cm doorsnee en schep er een soeplepel beslag
in. Draai de pan rond zodat de hele bodem bedekt is. Laat de pannenkoek 2 min. op middelhoog vuur
bakken tot de bovenkant droog is en de onderkant goudbruin. Draai de pannenkoek om en bak nog 1
min. Herhaal met de rest van het beslag (totaal worden het ca. 20 pannenkoeken). Gebruik eventueel 2
pannen, zo gaat het extra snel.
3. Houd 2 pannenkoeken apart. Bestrooi de rest van de pannenkoeken elk met een dun laagje
poedersuiker en stapel ze op. Snijd in de pannenkoekenstapel een vierkant van 7 cm x 7 cm. Houd de
vierkantjes apart. Leg de stapel op het inpakfolie. Leg het cadeautje in het uitgesneden vierkant. Dek de
stapel af met de twee apart gehouden pannenkoeken.
4. Bestrooi de stapel met al het snoepgoed. Pak de stapel in met het inpakfolie. Knoop er een mooi lint
omheen. Geef de taart cadeau en snoep zelf de uitgesneden pannenkoekvierkantjes op.
Bereidingstip:
Deze surprisetaart kan ook gemaakt worden met kant-en-klare pannenkoeken.

WIST-JE-DAT…
- De sint en zijn zwarte pieten naar onze chiro komen? Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest.
- Dolfijnen en walvissen slapen met één oog open?
- Leidster Mirthe haar eerste examens van het jaar heeft afgelegd en ze op alles geslaagd was?
- Bijen haren op hun ogen hebben?
- De leidsters al uitkijken naar Kerstmis en Nieuwjaar?
- Wormen maar liefst 10 harten hebben?
- De leidsters binnenkort weer allemaal achter hun bureau kruipen om te studeren?
- Het 9 en 10 maart groepsfeest is?
- De melk van nijlpaarden roze is?
- Een flamingo alleen kan eten als hij op zijn kop hangt?
- Er geen donder kan zijn zonder bliksem?
- Panda’s kunnen blaffen?

25/11
02/12
09/12
16/12
23/12
30/12
06/01
13/01
20/01
27/01
03/02
10/02
17/02

Christus Koning
CHIRO
De sint komt naar de CHIRO
CHIRO
GEEN CHIRO (leidsters moeten
studeren)
GEEN CHIRO (leidsters moeten
studeren)
GEEN CHIRO (leidsters moeten
studeren)
ASPIDAG
ASPIDAG
CHIRO
RETRODAG
SCHAATSEN
CHIRO

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

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
°13 juni 1999

brittvanhuyck@hotmail.com
°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

