
Hutsepotje Pasen 

 

 

 

 

 



Voorwoord 

 

Dag allerliefste leden en ouders,  

 

We zijn alweer over de helft van een geweldig chirojaar. Maar niet 

getreurd, het jaar is nog niet gedaan. Er staan ons nog tal van 

leuke dingen te wachten. We hebben enkele leuke vooruitzichten 

zoals InSpelenOp en KAMP! Zet die zonnebril dus maar op, doe je 

uniform maar aan, want zulke zalige chiromomenten kan 

niemand weerstaan!  

Mogen wij jullie nog eens vragen om NIET met de auto tot aan de 

lokalen te komen. Wij willen de veiligheid kunnen garanderen voor 

alle leden!  

 

Vrolijk Pasen! De leiding 

 

 

 

 

 

 



Pinkels 

 

Dag liefste pinkels,  

 

Het jaar zit er alweer bijna op, wat vliegt de tijd toch als je plezier maakt!  

Gelukkig zijn er nog enkele momenten om naar uit te kijken: 

- InSpelenOp: Op 5 mei gaat dit jaarlijkse evenement door in Dilbeek. Daar 

beleven we samen met veel andere chiro’s een fijne namiddag. Er is onder 

andere een klimmuur, springkastelen en een reuzeglijbaan met bruine zeep!  

- Kamp: Dit jaar gaan we van 21 tot 31 juli op kamp! Daar amuseren we ons 

10 dagen te pletter, eten we super lekker eten en spelen we de leukste spelletjes. 

Het Kamphutsepotje kunnen jullie begin juni verwachten, dan zal ook het 

thema bekend gemaakt worden, spannend!  

- Nog enkele zonnige zondagen 😊. Hopelijk zal de zon nog veel schijnen dit 

chirojaar, dan kunnen we leuke waterspelletjes spelen op zondagnamiddag! 

Wij kijken al uit naar de laatste zondagen en nog meer naar het kamp! Wij 

hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn want het worden 10 dagen om 

NOOOOIT meer te vergeten! 

 

Veel liefs, 

Amber en Luna  

 

 

 



Speelclubs 

 
 

 
 
 
Liefste Speelclubs, 
 

Hieronder vinden jullie een leuke woordzoeker met allemaal woordjes die gelinkt zijn aan de 
Chiro en wat er nog te wachten staat!  
 

Veel liefs, 
Jullie fantastische leiding! 



Kwiks 

 

 

 
Hallo lieve kwikjes!  

 

Wat vliegt het chirojaar toch voorbij! We hebben al zeer veel leuke dingen gedaan zoals op weekend 

gaan, groepsfeest, chirozondagen vol plezier… Gelukkig zijn er nog veel leuke dingen in aantocht.  

We gaan nog naar InSpelenOp, enkele zondagen en als fantastische afsluiter het KAMP!! 

Samen 10 dagen weg naar een zeer leuke kampplaats. Veel te veel eten en zeer leuke spelletjes 

zullen jullie tien dagen zeker vullen. Om jullie al een beetje warm te maken voor kamp enkele lekkere 

maaltijden die niet mogen ontbreken op het menu: wentelteefjes (of beter nog: 

wentelteefjeswedstrijd), pannenkoeken tijdens de pyjamaparty, bbq op de bezoekdag en hopelijk 

nog restjes erna 😊… 

Voor diegene die vergeten was wat we allemaal doen, hier nog even enkele voorsmaakjes…  

-Dwergen en reuzen: een dag vol spelletjes met alle groepen door elkaar en als perfecte afsluiter: 

KOUD BUFFET! 

-Vuile dag: moeten we dit nog uitleggen? 

-Trektocht: samen stappen naar een leuk zwembad. 

-Aspidag: de aspi’s nemen het een dag over van de leiding. Terwijl de leiding de kookploeg vervangt. 

-… 

 

Hopelijk worden het nog zeer leuke zondagen en nog een leuker kamp met jullie! 

 

Knuffels van jullie leidsters 

 

 

 



Tippers 

 

 
 

 

 

 

 

Liefste tippers 
 
Wat een jaar hebben we samen al gehad,  
elke zondag lagen we plat.  
We kunnen zeker zeggen dat we jullie een fijne bende vinden  
en dat we er nog een mooi einde aan gaan binden.  
Het weekend staat voor de deur,  
als cowboys en indianen wordt dat zeker geen gezeur (hihi, het thema is nu bekend)!  
Twee dagen samen ravotten, 
we gaan ons een beetje gedragen als zotten.  
Ook is het weer bijna InspelenOp,  
dat evenement vinden we allemaal top!  
Hopelijk veel zonnestralen op 5 mei, 
een duikje in die (vieze) vijver kan er dan wel bij!  
Waar we natuurlijk allemaal naar uit kijken zijn 10 dagen kamp 
en dat is natuurlijk nooit een ramp!  
Kijken jullie al uit naar wat het thema zal zijn?  
Het wordt al vast reuzefijn.  
 
Hopelijk zijn jullie de laatste zondagen nog allemaal daar  
want jullie leidsters staan alvast klaar!  
 
Xoxo Zeze en Zwilk 
 
 
 



Tiptiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste tiptiens, 

 

Ons weekend is alweer achter de rug!  

Het was echt epischhhhhh en we hebben ons superhard 

geamuseerd! De afwezigen hadden zwaaaaar ongelijk!  

 

Wij willen jullie alvast keihard bedanken voor dit zalige jaar en het 

beste moet nog komen!!!! KAMPPPPPPPP 

 

Naast dat kamp dat ook super episch gaat worden staan er nog 

enkele dingen op het programma om centjes in te zamelen voor onze 

nog epischere tweedaagse! 

 

- Wc-rollen verkopen  

- Car-washhhhhh  

- TESS DIE NOG WAFELS VERKOOPT 

 

Save the date 5mei want dan gaan we sliden op de bruine zeep op 

inslepenop!!  

 

Ps: mijn escuses voor mijn 0,0 inspiratie hihi! 

Still love u allll en jullie zijn zoooooo pretty (soms ook een beetje 

minder)!!!! 

 

     

    

 GREETZZZZ JULLIE FAVO 

LEIDING!!!!! 



Aspi’s  

 

 
 

 

 

De aspi’s… 
Alle gekheid op een stokje, 

want gek zijn doet geen zeer 

en dat in een kort rokje, 

zijt maar zeker ze doen het keer op keer. 

 

 

 

Hun mondjes staan nooit stil, 

lachen kunnen ze, ’t is niet normaal. 

Met elk hun eigen wil, 

zijn het de beste aspi’s van allemaal. 

 

Altijd enthousiast gaan ze er voor , 

bij zeeslag, de jongens makkelijk verslaan. 

Groepsfeest was zingen in koor, 

wij zijn klaar om met hen het kampavontuur aan te gaan. 

 

 

 

Liefste aspi’s, wij zijn fier jullie leidsters te mogen zijn. We vonden dit jaar dan ook al super fijn. Maar 

ons avontuur is nog lang niet gedaan want aspighetti, InSpelenOp en kamp komen er nog aan! ’T 

Wordt nog nen tijd om nooit meer te vergeten.  Da we ulle geire zien moogt ge nooit vergeten.  

Ale genoeg van dees romantisch gedoe, we doen nu ons boekske toe! 

LIESEL   XOXO   HELEEN 



Hetemokkeswall: brileditie 

 

 

 

     
 

   
  

     



Spelletje 

Zoek de 10 verschillen  

 

 



Receptje 

 
 

Krokante chocoladenestjes 

 

Benodigdheden voor 4 personen 
• 270g chocolade (fondant of melk) 

• 20g gepelde hazelnoten 

• 20g cashewnoten 

• 20g gepofte rijst 

• 20g gepelde amandelen 

• Suikereitjes 

Bereiding 

1. Hak de hazelnoten, amandelen en cashewnoten fijn. Meng ze met de gepofte rijst. 

2. Breek de chocolade in stukken en laat ze smelten au bain marie. Roer er daarna de 

noten- en rijstmix door. 

3. Verdeel het mengsel over 4 siliconevormpjes, met een holte in het midden (of zet een 

ingevet borrelglaasje in het midden van de vorm). Zet minstens 2 uur in de koelkast. 

4. Ontvorm de nestjes op de borden en vul ze met suikereitjes. 
 



Wist-je-datjes 

 

 
 

 

 

 

 

Wist je dat… 

… alle kindjes weer het beste van zichzelf hebben gegeven tijdens het groepsfeest en dat de leiding 

super fier is op hen? 

… onze opruimactie een echt succes was!! 

… het terug zomeruur is en het dus weer langer chiro is. JOEPIEEE! 

… het weer goed weer wordt en we terug uren in de zon kunnen ravotten? 

… de leidsters een grote lenteschoonmaak hebben gehouden in de lokalen? Alles is weer spik en 

span. 

… de pinkels als echte chef-koks, de kwiks als stoere legervrouwen en de tiptiens als feestbeesten op 

den après-ski een super zalig weekend hebben beleefd? 

… de aspi’s naar Duitsland op weekend zijn geweest en een heel weekend de bewoonde wereld niet 

hebben gezien?  

… het bijna weer aspighetti is? Dit jaar wordt het thema ‘in de ruimte’. 

… de leidsters hun kindjes hebben gemist tijdens twisterdag maar toch ook veel plezier hebben 

beleeft met hun andere groep. 

… dit het Paas hutsepotje is? 

… dit alweer het laatste wist-je-datje was. Ooouhn ☹ 



ASPACEGHETTI 

 



Kalender 

 

21/04 Pasen, geen chiro 

28/04 CHIRO 

05/05 InSpelenOp 

12/05 CHIRO 

19/05 CHIRO 

26/05 CHIRO 

02/06 Kampinschrijving(geen 

chiro) 

09/06 Geen chiro (leidsters 

hebben examens) 

16/06 Geen chiro (leidsters 

hebben examens) 

23/06 LAATSTE 

CHIROZONDAG! 

30/06 Geen chiro 

(vakantieeee) 

 

 

 



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 



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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