
Hutsepotje december 2019 

 

  



voorwoord 

 

Dag charmante Chiro-liefhebbers,  

 

Jaja de tijd vliegt, er zijn namelijk alweer 3 maanden vol speelplezier voorbijgevlogen. We 

zijn met andere woorden: 12 Chiro zondagen,  48 uren ravottijd (zonder Christus Koning 

meegeteld!) en meer dan 30 originele spelletjes verder.  

Daarbij hebben we de voorbije maanden ook enkele succesvolle edities gehad van zowel 

etentje als Billieshake, maar ook Semàforo!  

Dit alles is uiteraard te danken aan de vele helpende handen en de leden.  

 

Maar als je dacht dat dit alles was, dacht je fout!  

Er staan immers nog tal van zotte activiteiten op jullie te wachten: 

• Sinterklaas  

• Retrodag  

• Astidag  

• Gewestdag/gewestweekend  

• Gaan schaatsen 

• Weekend 

• … 

 

Wij lopen alleszins over van enthousiasme, hopelijk jullie ook!  

 

Veeeeeeeeeeleeee lieve groetjes,  

 

 

De leiding 

   -xxx- 

 



  



Pinkels 
 

Dag allerliefste Pinkies!!!!!  

 

Wat gaat het snel hè? Jullie eerste 3 maanden Chiro-plezier zitten er al op.  

Gelukkig zijn er nog vele leuke dingen om naar uit te kijken! Niet alleen de gewone zondagen 

maar ook weekend, retrodag en Astidag!  

Bij retrodag komen de oude leidsters nog een zondag naar de Chiro om nog een keertje 

leidster te zijn.  

Bij Astidag is het omgekeerd, dan mogen de asti’s voor het eerst al eens leidster zijn, 

spannend hè ;) 

 

Om ervoor te zorgen dat jullie zich zeker niet vervelen terwijl wij met onze neuzen in de 

boeken zitten, hebben wij een leuke woordenzoeker voor jullie gemaakt.  

Wie kan alle woorden vinden?  

 

 

  



Speelclubs 
 

Heeeey allerliefste speelclubbertjes!!! 

 

Eerst en vooral willen wij (Letti en Riet) jullie al eens bedanken voor alle leuke zondagen die we al 

hebben gehad en we willen ook eens zeggen hoe trots we op jullie zijn. Wij hebben nog nooit zo een 

toffe groep meisjes gezien die zoveel om elkaar geven en elkaar zo hard helpen!  

Daarom hebben wij ook aan de sint laten weten dat jullie veel snoep en chocolade verdienen omdat 

jullie allemaal al mega flink zijn geweest ☺ 

 

Verder willen wij ook al enkele dingen verklappen, er staan namelijk nog heel veel leuke activiteiten 

op de planning zoaaaaals… 

 … ons mega-ultra-coole weekend (binnenkort krijgen jullie hier meer informatie over) 

 … gewestdag 

 … InSpelenOp 

 … gaan schaatsen met de hele chiro 

 … en nog zoveel meer! 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in! 

Dikke kussen xxx (ps: vergeet zeker niet de speelclub-woordzoeker te maken) 

 

 

 

  



kwiks 
 

 

Hey liefste Kwikies, 

Ons eerste halfjaar samen is voorbij GEVLOGEN!! 

Hopelijk vonden jullie het even tof als jullie leidsters       

Het tweede deel van het jaar zal zelfs nog leuker worden dan het nu al was, 

waaant…. 

we gaan samen op weekend en daarna op kamp!! 

Maaaar in januari hebben alle leidsters examens dus gaan we jullie moeten 

missen  

Maar niet getreurd, er zal wel chiro zijn  ! De Asti’s en oudleiding zijn dan voor 

3 zondagen jullie leidsters! 

Heel veel kusjes van team kwik(ie)s 

XXX 

  



tippers 
 

Heyjow schatties van pattaties! 

 

Wat hebben we ons al goed geamuseerd he dit jaar! Jullie zijn een 

supercoolfantistische groep en hopelijk hebben jullie dezelfde mening over 

ons… 

Iedereen uit volle borst: JAAAA (anders krijgen jullie een dik pak slaag) 

Mopjeee! 

Wij hebben in elk geval al enorm genoten van de zondagen vol met jullie 

enthousiasme!  

Samen de billen schudden op billieshake, en op nacht van de tito’s, een hele 

dag gezellig bij elkaar zijn met Christus Koning,… 

Maar niet getreurd wanttt er komen nog veel meer epic momenten! Fantaseer 

en droom er maar zelf op los wat deze allemaal zouden kunnen zijn ☺  

 

Binnekort zullen we jullie zo hard missen 

Dat we op al onze examens moeten gissen 

En heel dringend moeten pissen.  

 

Vele zoentjes op jullie schoon snoetjes!  

Xxxxxx 

Amber en Annabel 

 

 

 

 

 



  



asti’s 
Dag liefste astitjes,  

 

Dag liefste astitjes, 

 

Met een succesvol etentje, geweldige semaforo, massas goede cake verkoop, 

zalige leefweek,… achter de rug kunnen we stillaan uitkijken naar de 

gewestweekends. 

De precieze data daarvan worden nog meegedeeld maar wij zijn er nu al zeker 

van dat ook dit epic gaat worden. 

Nog een paar keer chiro tot het voor ons blok is maar daarvoor gaan we ons 

nog enkele zondagen keihard amuseren! 

 

Xoxo 

Jullie leiding 

(Mirthe, Jana, Ine) 

 

  



Spelletjes 
 

  



recept 
 

benodigdheden: 

- 500 gram bloem 

- 350 gram boter 

- 175 gram kristalsuiker 

- 1 snuifje zout 

- 2 eiwitten 

- vanille-essence (naar smaak) 

- 50 gram noga (grof gemalen) 

- 50 gram chocoladedruppels 

- 1 klont boter 

- 50 gram gekonfijte sinaasappelschillen 

bereiding: 

1Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de zachte boter met de suiker, het snuifje zout en 

de bloem. 

2 Klop de eiwitten los. Voeg ze samen met het vanillearoma aan het deeg toe. Bewerk het 

deeg en verdeel het in porties, dat werkt makkelijker. Laat in plasticfolie een halfuurtje 

opstijven in de koelkast. 

3 Rol het deeg per portie uit. Steek er verschillende vormpjes uit (hartje, ster, 

kerstboompje...) 

4 Versier één derde van de koekjes met de gehakte noga en één derde met de 

sinaasappelschilletjes. De overige koekjes laat je voorlopig onversierd. 

5 Bak alle koekjes 15 minuten in de voorverwarmde oven. 

6 Laat de chocoladedruppels met een klontje boter smelten. Versier de blanco koekjes met 

de gesmolten chocolade en suikerparels. Laat opstijven. Leg de koekjes in een trommel en 

serveer ze bij de koffie.  

  



hete mokkes wall – brandweer edition 

  

Hete mokkes wall – brandweer edition 
 

 

 
 



wist-je-datjes 
 

 

Wist je dat… 

• leidster Riet haar rijbewijs heeft gehaald? skkrttt 

• het weer een knaleditie van Semaforo was? 

• ook Billieshake weer geweldig was? 

• Sinterklaas al 1749 jaar oud is? Say whattttt?! 

• wist je dat we Christus Koning gezellig samen gevierd hebben met de nieuwe pastoor? 

• de leiding bijna examens heeft . Brand een kaarsje voor ons! 

• de leidsters Kerstmis en nieuwjaar samen gaan vieren? Feestjeee! 

•  1/8 Vlamingen ooit in de Chiro zat?  

•  ons DNA voor 50% overeenkomt met dat van een banaan?  

•  dit alweer het laatste wist-je-datje is?  
 

 

 

 

  



kalender  
 

 

 

15/12 Chiro 
22/12  Geen chiro, de leidsters moeten 

studeren      
29/12 (Kerstvakantie) Geen chiro, de leidsters moeten 

studeren      
5/1 (Kerstvakantie) Geen chiro, de leidsters moeten 

studeren      

12/1 Astidag (de oudste groep staat 
leiding) 

19/1 Astidag (de oudste groep staat 
leiding) 

26/1 Chiro 
2/2 Retrodag (de oudleiding geeft nog 

eens Chiro) 
9/2 Schaatsen 

16/12 Chiro 
 


