
Hutsepotje september 2019 
Wij hebben er alvast super veel zin in! 

Amber, Jana, Mirthe, Luna, Amber, Marthe, Maya, Letti, Riet, Annabel en Ine 

 

 

 

 

 

 



Voorwoord 

 

 Liefste chirofanaten,  

 

Het eerste Hutsepotje van dit, ongetwijfeld epische chirojaar, is een feit!  

 

In dit driemaandelijkse boekje vind je telkens een tekstje per groep, wat algemene 

info, onze kalender en nog veel meer leuke dingen. Zeker de moeite waard om naar uit 

te kijken en van voor naar achter, letter tot letter, te lezen . Zo ben je steeds van 

alles op de hoogte! Op het einde van het hutsepotje staan ook telkens de 

contactgegevens van de leiding. Aarzel dus zeker niet om de leiding te contacteren als 

je met vragen zit. 

 

Er staan alvast enkele super leuke activiteiten voor de leden klaar. Maar niet 

getreurd; IEDEREEN is altijd welkom op onze openbare evenementen, deze worden 

later nog aangekondigd. 

 

Wij hebben er super veel zin in en maken er samen met jullie een topjaar van!  

 

Groetjes de leidsters xxx 

 

 

 

 

 

 



De leidingsploeg 

Pinkelleiding 

Naam: Maya De Mulder 

Zo mag je mij ook noemen:  Madja 

Ik ben geboren op: 14/12/200 

Ik ben leidster van: Pinkels 

Aantal jaren leiding: 0 

Mijn studie: Marketing en communicatiemanagement 

Mijn hobby’s: Chiro, feesten, … 

Mijn lievelingseten: Spaghetti Carbonara 

Lievelingslied: Pookie – Aya Nakamura 

Leukste chirolied: Lila is mode 

Favoriete serie: Orange is the new black, La casa de papel 

Lievelingsfilm: Brain on fire 

Favoriete chirospel: Basebal 

Mijn mooiste chiroherinnering: De momenten waarop je zo hard aan het lachen 
bent dat je er buikpijn van krijgt 

Levensmotto: Verander jezelf voor niemand! 

Wat ik later wil worden: Zakenvrouw 
 

Naam: Marthe 

Zo mag je mij ook noemen:  Martine, vis, Vikke 

Ik ben geboren op: 27/02/01 

Ik ben leidster van: De pinkels 

Aantal jaren leiding: Eerste jaar 

Mijn studie: Logopedie/audiologie 

Mijn hobby’s: Chiro, volleybal 

Mijn lievelingseten: Sushi 

Lievelingslied: Garden (say it like dat) van SZA 

Leukste chirolied: Achter tralies en muren 

Favoriete serie: Gossip girl 

Lievelingsfilm: Marley and me 

Favoriete chirospel: Frans vlaggenspel 

Mijn mooiste chiroherinnering: Alle momenten op de chiro! 

Levensmotto: Het leven is te kort om niet te genieten 

Wat ik later wil worden: Gelukkig 

 

 

 

 

 

 



Speelclubleiding 

  

Naam: Laetitia Lika 

Zo mag je mij ook noemen:  Letti 

Ik ben geboren op: 31 oktober 2000 

Ik ben leidster van: Speelclubs 

Aantal jaren leiding: Mijn eerste jaar :D 

Mijn studie: Communicatie management @Gent 

Mijn hobby’s: Chiro 

Mijn lievelingseten: Italiaans eten 

Lievelingslied: I love you, will you marry me - YUNGBLUD 

Leukste chirolied: BIVAKLIED 

Favoriete serie: La Casa De Papel 

Lievelingsfilm: Soul Surfer 

Favoriete chirospel: Baseball 

Mijn mooiste chiroherinnering: Alle chirokampen <3  

Levensmotto: Just do it , do it, do it , do it , do it now  

Wat ik later wil worden: Event planner  

  

 

Naam: Riet Hertens 

Zo mag je mij ook noemen:  Roger 

Ik ben geboren op: 22 augustus 2001 

Ik ben leidster van: De speelclubs 

Aantal jaren leiding: Dit is mijn eerste jaar 

Mijn studie: Handelswetenschappen 

Mijn hobby’s: Chiro en atletiek 

Mijn lievelingseten: Macaroni 

Lievelingslied: Bad guy – Billie Eilish 

Leukste chirolied: Tuimeling 

Favoriete serie: Friends en Grey’s anatomy (ik kan niet kiezen) 

Lievelingsfilm: Ted 2 

Favoriete chirospel: Baar 

Mijn mooiste chiroherinnering: Mijn laatste chiroweekend als lid in Duitsland  

Levensmotto: Climb every mountain 

Wat ik later wil worden: Oud 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kwikleiding 

 

Naam: Amber  

Zo mag je mij ook noemen:  Broos 

Ik ben geboren op: 23/01/01 

Ik ben leidster van: De kwiks ☺ 

Aantal jaren leiding: Dit is mijn eerste jaar  

Mijn studie: Leerkracht LO en Engels 

Mijn hobby’s: Chiro en veel sporten 

Mijn lievelingseten: Pasta pesto 

Lievelingslied: Sunshine 

Leukste chirolied: He het is cava 

Favoriete serie: How I met your mother 

Lievelingsfilm: The best of me 

Favoriete chirospel: Veel te moeilijk om 1 te kiezen ☺  

Mijn mooiste chiroherinnering: Eerste dauwtrip als tipper! 

Levensmotto: Live in the moment 

Wat ik later wil worden: Leerkracht LO/Engels 
 

 

 

Naam: Luna 

Zo mag je mij ook noemen:  / 

Ik ben geboren op: 5 mei 1999 

Ik ben leidster van: De kwiks 

Aantal jaren leiding: 3de jaar 

Mijn studie: Kleuteronderwijs 

Mijn hobby’s: Chiro 

Mijn lievelingseten: Sushi  

Lievelingslied: Bad at love - Halsey 

Leukste chirolied: Lila is mode 

Favoriete serie: Friends  

Lievelingsfilm: The lion king  

Favoriete chirospel: Baar  

Mijn mooiste chiroherinnering: Elk kamp! 

Levensmotto: Geniet van elke dag 

Wat ik later wil worden: Kleuterjuf, mama 

 

 

 



Tipperleiding 

Naam: Annabel De Ridder 

Zo mag je mij ook noemen:  Bel 

Ik ben geboren op: 01/01/2001 

Ik ben leidster van: De tippers  

Aantal jaren leiding: dit is mijn eerste jaar  

Mijn studie: wijsbegeerte 

Mijn hobby’s: chirooo 

Mijn lievelingseten: Frietjes met mayo 

Lievelingslied: Feathery -Milky Chance 

Leukste chirolied: Lila is mode 

Favoriete serie: Friends 

Lievelingsfilm: Love, Rosie 

Favoriete chirospel: Ontrouwe echtgenoot 

Mijn mooiste chiroherinnering: Thuiskomen op de leefweek 

Levensmotto: Genieten van alles en niets! 

Wat ik later wil worden: werken in de cultuurwereld 

 

 

Naam: Amber De Neef 

Zo mag je mij ook noemen:  Verzin maar iets! 

Ik ben geboren op: 5 mei 1999 

Ik ben leidster van: Tippers 

Aantal jaren leiding: 3de jaar 

Mijn studie: logopedie 

Mijn hobby’s: Chirooo 

Mijn lievelingseten: macaroni 

Lievelingslied: Panic! at the disco – I write sins not tragedies 

Leukste chirolied: Een grote dikke vlo 

Favoriete serie: Grey’s anatomy, friends,  

Lievelingsfilm: huisdiergeheimen 

Favoriete chirospel: drierondenspel 

Mijn mooiste chiroherinnering: Te veel om op te noemen 

Levensmotto: Throw kindness around like confetti 

Wat ik later wil worden: Logopediste, audiologe, gelukkig       

 

 

 

 

 

 



Astileiding 

                                                                                                                         

Naam: Mirthe 

Zo mag je mij ook noemen:  Wespens 

Ik ben geboren op: 25 maart 2019 

Ik ben leidster van: DE ASTI’S 

Aantal jaren leiding: 3de  jaar  

Mijn studie: Ergotherapie 

Mijn hobby’s: Chiro, reizen en fitnessen 

Mijn lievelingseten: Alles met pasta 

Lievelingslied: Pump- Valentino Khan  

Leukste chirolied: Het is niet waar zei de vrouw  

Favoriete serie: Game of thrones 

Lievelingsfilm: Inception  

Favoriete chirospel: Weerwolven  

Mijn mooiste chiroherinnering: Nieuwjaar met de leidsters  

Levensmotto: Ge gaat hard of ge gaat niet  

Wat ik later wil worden: Topatleet  

 
 
 

Naam: Ine 

Zo mag je mij ook noemen:  / 

Ik ben geboren op: 28 april 1999 

Ik ben leidster van: De Asti’s 

Aantal jaren leiding: 1ste  

Mijn studie: Kinesitherapie 

Mijn hobby’s: Chiro 

Mijn lievelingseten: Spaghetti 

Lievelingslied: La même -Maître Gims & Vianney 

Leukste chirolied: Lila is mode  

Favoriete serie: Friends 

Lievelingsfilm: The impossible 

Favoriete chirospel: Honkbal  

Mijn mooiste chiroherinnering: Kamp! 

Levensmotto: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd 

Wat ik later wil worden: Osteopaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Naam: Jana De Smedt 

Zo mag je mij ook noemen:  Jane 

Ik ben geboren op: 13 juni 1999 

Ik ben leidster van: De Asti’s  

Aantal jaren leiding: Starten aan mijn 3de jaar 

Mijn studie: Ergotherapie 

Mijn hobby’s: CHIROOOOO 

Mijn lievelingseten: Stoofvlees met frietjes  

Lievelingslied: Alles om op te dansen 

Leukste chirolied: Tuimeling 

Favoriete serie: Thuis  

Lievelingsfilm: Hunger Games 

Favoriete chirospel: Baar 

Mijn mooiste chiroherinnering: Alles met teamke ‘99 

Levensmotto: “Ni plooien” 

Wat ik later wil worden: Gelukkig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pinkels 

 
 
 
 
Liefste pinkeltjes  
  
Wij zijn Marthe en Maya jullie twee leidsters voor het komende  chirojaar. 
Samen met jullie willen wij er graag een TOP jaar van maken.  
Wat staat jullie allemaal te wachten dit jaar?  

o Christus koning  
o Sinterklaas  
o Een super-cool-fantastisch weekend  
o Schaatsen   
o Veel leuke zondagen  
o Gewestdag met alle pinkels en ponkels van verschillende chiro’s  
o En natuurlijk niet te vergeten: EEN SUPER LEUK KAMP  

  
Wij hopen natuurlijk dat jullie al jullie vriendinnetjes meebrengen om er 
samen een geweldig jaar van te maken.   
  
  
Veel liefs van jullie leidsters,  
  
Marthe en Maya  

 

 

 

 

 



Speelclubs 
 
 

Hey allerliefste speelclubs!!! 
 
Hopelijk zijn jullie blij met ons als leidsters, wij hebben er alvast super veel 
zin in!!! Voor degenen die nog niet weten wie we zijn, kijk even op de foto 
en dan geraak je ons nooit kwijt! 
 
Dit jaar staat er heel veel op jullie te wachten, denk maar aan: 

- Christus koning 
- Ons mega-ultra-coole weekend  
- Inspelenop 
- … 

 
Maar eerst en vooral gaan we genieten van onze chirozondagen samen en 
de leuke spelletjes die we gaan spelen! 
 
Dikke kusjes van jullie leidsters!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwiks 
 

 

Dag allerliefste kwiks 

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

een FANTASTISCH nieuw chirojaar!! Wij kijken er alvast heeeeeeel hard naar uit om 

samen met jullie 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 

 Vriendjesdag  

 Twisterdag  

Ennnnnnn onze activiteitein met onze groep zoals: 

 Weekend  

 Kamp (voor sommige voor de aller eerste keer in tenten slapen!!!!! Spannend!!! 

 

Liefs en veeeeel kussen van jullie nu al favoriete leidsters! 

 

Luna en Amber xxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 



Tippers 
Allerliefste tippers, 

 

Wanneer jullie dit lezen zit jullie eerste schoolweek er alweer op. Voor velen onder jullie de eerste 

schoolweek in het middelbaar! Super spannend, we kunnen onze eerste schooldag op Sint-Angela 

nog levendig herinneren. Hopelijk valt het wat mee, zijn de lessen interessant (voor zover dat kan 

op school), zijn de leerkrachten vriendelijk en zit je in een leuke klas. Maar genoeg over school 

gepraat nu…  

Bij het begin van het schooljaar hoort natuurlijk ook een nieuw chirojaar! Vandaag zijn jullie te 

weten gekomen dat wij jullie leidsters zijn, we hopen natuurlijk dat jullie even blij zijn met ons als 

wij met jullie      . We gaan er een knaller van een chirojaar van maken, maar dat kan ook niet 

anders met een topgroep als jullie!  

 

Jullie kunnen alvast uitkijken naar volgende dingen: 

 Etentje; kom allemaal lekker eten met jullie mama, papa, broer, zus, opa, oma, liefje… 

 Billieshake; nee, jullie zijn zeker nog niet te oud om naar deze party te komen. Integendeel, 
dit is de beste voorbereiding op het echte werk binnen enkele jaren (onze fuif, semaforo!) 

 Christus Koning; deze keer geen film meer kijken maar een leuke activiteit met de tito’s, 
keti’s en aspi’s! 

 Sinterklaas; 1 woord: pannenkoeken. 

 Tito gewestdag/weekend; we weten nog niet of het dit jaar een gewestdag of -weekend zal 
worden, leuk wordt het sowieso! 

 Weekend; niets kan natuurlijk ons eigen weekend overtreffen, hopelijk zullen jullie massaal 
aanwezig zijn.  

 InSpelenOp; deze klassieker kan uiteraard niet ontbreken. Begin jullie benen al maar te 
trainen want wij gaan samen met de asti’s al fietsend naar Dilbeek! 

 Kamp; 10 dagen vol plezier, jullie weten wel hoe het gaat. De perfecte afsluiter van een 
fantastisch chirojaar.  

 12435 leuke zondagen; reken zelf maar uit hoeveel zondagen er zijn… 
→ Volgende week mogen jullie allemaal een gokje wagen, wie er het dichtst bij zit krijgt een 

prijs      !  
 

Wij kijken er al naar uit om al deze dingen samen te beleven. Hopelijk zijn jullie even enthousiast, 

dan wordt dit jaar vast het leukste jaar tot nu toe! Heeeeel veeeel liefs, 

 

Annabel en Amber xoxo 

 

 



Asti’s  
 

Dag liefste Astitjes! 

Het chirojaar is officieel weer van start gegaan woehoeeeee! 

Vol enthousiasme staan wij klaar om er samen met jullie een super mega fantastisch 

episch jaar van te maken! 2 groepen samen betekent dan ook dubbel zoveel plezier! It is 

going to be an epic year with a lot of fun and love <3 <3 <3  

 

Binnenkort zal de leukste week van heel het jaar plaatvinden…..  

LEEFWEEK 

Hier zullen jullie binnenkort nog veel meer kei leuke fantastische informatie over krijgen.  

 

Trek jullie beige rok en blauwe kousen maar snel aan, dan kunnen we ons geweldig Chiro 

jaar inzetten! 

Zien jullie het allemaal zitten????  

( In koor)  

JAAAAAAA  

      

 

Dikke kussen van deze 3 rare mensen  X X X  

INE, MIRTHE EN JANA 



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 

donkerblauwe kousen 

Chiro Lombeek T-shirt  

of ander chiro T-shirt 

 

Chiro Lombeek trui 

of andere (Chiro)trui 

 

of 

Hemd  

 

Truien en t-shirts kan je bestellen/kopen bij de leiding! In de Chiro beschikken we ook over enkele 

tweedehands- uniformen. Een rok, hemd en ‘gewone’ Chirotrui en -t-shirt alsook ander 

Chiromateriaal is te verkrijgen in De Banier. 

 



Algemene informatie 
 

Beste ouders en leden, 

Omdat wij graag op kamp gaan met een groep waar de leiding en de leden elkaar goed kennen, 

maken wij volgende afspraak; 

De leden moeten een minimum aantal zondagen komen tijdens het jaar om mee op kamp te gaan: 

- pinkels, speelclubs, kwiks en tippers: 10 keer 

- asti’s: 15 keer 

Aangezien Chiro super leuk is en je natuurlijk geen enkele zondag wil missen, hoef je zeker geen 

moeite te doen om deze afspraak na te leven!        

Veel liefs, 

De leiding 

 ________________________________________________________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 



Etentje  

 

 



Recept 

Overheerlijke pestohapjes 
 

Eenvoudige warme hapjes, perfect voor de apéro!  

Ingrediënten (voor 8 personen) :   

•  2 rollen bladerdeeg  

• ongeveer 20 dunne sneetjes italiaansen ham  

• 1 – 2 potjes (verse) pesto 

Aan de slag! 

1. Verwarm de oven voor op 190°C 

2. Rol het bladerdeeg open 

3. Bestrijk het bladerdeeg met een dikke laag pesto 

4. Leg de sneetjes ham bovenop de pesto 

5. Rol het volledig belegd bladerdeeg op 

6. Pak de rol deeg met vershoudsfolie strak in, en leg deze dan voor 30- 45min in de diepvriezer.  

7. Verwijder de folie en snij de rol in plakjes van elk ongeveer 1cm dik. Hiervoor gebruik je best een 

scherp koksmes 

8. Leg een vel bakpapier op de ovenplaat en schik daarop de schijfjes gevuld bladerdeeg.  

9. Bak de hapjes in de oven gedurende 15- 20min, wanneer ze goudbruin gebakken zijn, zijn ze klaar 

om geserveerd te worden! 

10. Smullen maar! 

 

Smakelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spelletje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist-je-datjes  

 
Wist je dat… 
 

•  Kamp Opoeteren super cool fantastisch was?  
 

• We afscheid hebben moeten nemen van 8 geweldige leidsters? We gaan hun mega hard missen 
.  
 

•  Er wel 7 nieuwe leidsters zijn bijgekomen en ze er mega veel zin in hebben?  
 

• Er in de leidingsploeg iemand nieuw is bijgekomen? WELKOM INE !  
 

• Leidster Marthe, Letti, Riet, Ine en Luna een relatie hebben en de andere leidsters single zijn? 
Dus wie een knappe jongen kent mag altijd een berichtje sturen ☺.  
 

• Er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij? 
 

•  Aspi’s en tiptiens 1 nieuwe groep vormen? De ASTI’S 
 

• Het etentje dit jaar op 21 en 22 september is? KOMEN ETEN !!! 
 

• We het jaar chirojaar 2019-2020 kei hard gaan knallen samen?  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Hete mokkes wall - jongensleiding  

    
 

      
 

    
 

 



Kalender  

 

8/09 Eerste chirozondag 

15/09 CHIRO 

21-22/09 Etentje! 

29/09 CHIRO 

06/10 GEEN CHIRO (de leiding is op 

weekend) 

13/10 CHIRO 

20/10 CHIIRO 

25/10 Semaforo! 

27/10 GEEN CHIRO (de leiding rust uit 

na Semaforo) 

02/11 Halloweentocht 

03/11 CHIRO 

10/11 CHIRO 

17/11 CHIRO 

24/11 CHRISTUS KONING (hele dag 

chiro) 

01/12 CHIRO 

08/12 CHIRO + sinterklaas! 

 

 

 



Adressen 

Pinkels

  

Maya De Mulder Marthe Pattyn 

                 Bosstraat 27                                                          Processiestraat 89 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0491/32 82 14  0471/82 85 34 

             mayake152@gmail.com                                 marthe.pattyn@gmail.com 

°14 december 2000 °27 februari 2001 

 
Speelclubs

  

Letti Lika Riet Hertens 

Terlindestraat 4 Rodestraat 35 

1740 Ternat 1742 Lombeek 

 0484/71 28 87  0473/47 87 87 

                lika.laetitia@gmail.com hertens.riet@gmail.com 

°31 oktober 2000 °22 augustus 2001 

 
 

Kwiks

  

Luna De Neef Amber Van Campenhout 

Nieuwbaan 1 Muilemlaan 20 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0470/23 08 25  0493/75 15 25 

luna.deneef123@gmail.com ambervancampenhout@gmail.com 

°5 mei 1999 °23 januari 2001

mailto:mayake152@gmail.com


 

 

Tippers

  

Annabel Deridder Amber De Neef 

Klaverstraat 31 Nieuwbaan 1 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0468/19 68 02  0491/11 88 13 

annabel.deridder6@icloud.com                   amber.deneef2@gmail.com 

°1 januari 2001 °5 mei 1999 

 

Tiptiens

  

Jana De Smedt Mirthe Beyens 

Dronkenborrestraat 30b Lindenstraat 10 

1741 Wambeek 1742 Lombeek 

 0471/66 66 27  0478/06 81 70  

jana.desmedt@telenet.be mirthe.beyens@hotmail.com 

°13 juni 1999 °25 maart 1999 

 

Ine De Vriese 

Mazier 34 

1730 Asse 

0478/82 37 42 

ine.devriese@yahoo.be 

°28 april 1999 

 
 

 

mailto:amber.deneef2@gm
mailto:jana.desmedt@telenet.be

