Dag liefste leden, ouders en alle anderen die dit hutsepotje lezen,
Zoals jullie ongetwijfeld weten is 2020 al een bewogen jaar geweest. Niet enkel voor onze Chiro,
maar ook voor ieders leven daarbuiten. We mochten bijna een half jaar lang geen Chiro-activiteiten
organiseren, of toch niet in real-life. Gelukkig vonden we daar wat op en bedachten we samen enkele
leuke online-activiteiten.
Na een lange periode vol onzekerheid, mochten we toch op kamp, joepie! Het werden tien dagen om
nooit meer te vergeten. Coronamaatregelen of niet, wij hebben ons (op een veilige manier) super
hard geamuseerd.
Ook dit jaar staan wij weer met een nieuwe portie goesting klaar om jullie mee te nemen in onze
Chirowerking. Er zijn nog steeds enkele coronagerelateerde zaken waarmee we rekening moeten
houden maar wij doen uiteraard onze uiterste best om de zondagen op een veilige manier te laten
verlopen. Hierover kunnen jullie straks nog meer lezen.
Spijtig genoeg hebben wij op het einde van het kamp afscheid moeten nemen van drie fantastische
leidsters, waaronder onze hoofdleidster. Luna, Jana en Ine, we zullen jullie missen! Gelukkig komen
er ook drie nieuwe leidsters bij. We verwelkomen Jill, Margot en Feryal in onze leidingsploeg en
weten nu al dat zij dat super goed gaan doen.
We hopen er samen weer een spetterend Chirojaar van te maken,
De leidsters xxx

Coronamaatregelen
Om het nieuwe Chirojaar efficiënt en veilig te laten
verlopen, volgen wij als Chiro de nodige maatregelen
zodat we Corona samen kunnen bestrijden!
De zondagen zullen in 2 bubbels zoals op kamp
verlopen en we houden de speelplekken van de
bubbels gescheiden.
We verwachten dat ouders en kinderen van 12+ een mondmasker dragen wanneer ze hun kinderen
komen afzetten aan de Chiro. De kinderen moeten direct op de wei gaan staan op de aangegeven
plaats van hun groep.

Lidgeld
Het lidgeld voor het nieuwe Chirojaar is €35. Indien je twee dochters hebt,
betaal je €30 voor je tweede dochter. Dit bedrag zou VOOR 1 oktober moeten
overgeschreven
worden
op
ons
rekeningnummer
BE87 06 80 71 87 40 94 met als mededeling ‘naam van het kind + groep + lidgeld’.
Het is zeer belangrijk om dit zo snel mogelijk in orde te brengen aangezien met
dit geld de verzekering van uw dochter wordt betaald (geen lidgeld = niet
verzekerd).
Gelieve het lidgeld te betalen via overschrijving en NIET cash mee te geven aan uw dochter.

Fruit
Één keer in de maand is het op zondag fruitdag. Er zal fruit voorzien worden in de
plaats van koekjes!
Een stuk fruit kost evenveel als een koekje (€0,20).

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.

of
Chiro Lombeek trui
of andere (Chiro)trui

Hemd

Chiro Lombeek T-shirt
of ander chiro T-shirt

Rok

donkerblauwe kousen

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.

!Het is dus niet de bedoeling dat er met de auto in ons baantje
(Schoolstraat) wordt gereden!

Hallo liefste Pinkels!
Zo, jullie weten nu wie jullie leidsters zijn voor het hele jaar! Daarom nog een leuke foto van ons zodat jullie
ons zeker niet zullen vergeten!

Mirthe

en

Jill

Om ons een beetje beter te leren kennen hebben we voor elk
letter van onze naam een weetje over ons geschreven.
Muziek luister ik zeer graag.
Iedereen welkom in de Chiro.
Reizen doe ik zeer graag.
Thuis zitten vind ik maar saai. Ik ben graag op stap.
Het is altijd een feestje in mijn hoofd! Plezier zullen we zeker
maken!
Enthousiast

Jong
Intens
Levendig
Loyaal

Het jaar zal er misschien een beetje anders uitzien door corona. MAAR dat krijgt ons niet klein. Wij hebben
er alvast super veel zin in! Hopelijk jullie ook!
Groetjes
Mirthe en Jill
XXXXXXXX

Dag liefste speelclubs,
Het is weer tijd voor een nieuw Chirojaar, joepieee! Dat wil zeggen dat voor jullie ook het nieuwe
schooljaar is gestart. Jullie vinden het vast super leuk dat jullie terug naar school kunnen en jullie
vriendjes (en juf of meester) kunnen terug zien. Maaaaar wij zijn er zeker van dat jullie nóg blijer zijn
om terug naar de Chiro te komen op zondagnamiddag.
Wij zijn alvast super blij dat we jullie leidsters mogen zijn dit jaar en kijken er naar uit om er samen
een mega cool jaar van te maken!! Hopelijk is het stomme coronavirus snel voorbij en kunnen we
weer zonder al die regels spelletjes spelen en ons amuseren op zondag.
Jullie vragen zich waarschijnlijk af wat jullie allemaal te wachten staat dit Chirojaar. Wel, we zullen
even een opsomming maken:






Heeeeel veel fantastische zondagen
Een reuzefijn weekend met onze groep
Christus Koning (22 november 2020); dit is een hele dag Chiro, samen met de jongens
De Sint die naar onze Chiro komt
Groepsfeest (20-21 februari 2021); dit is een show waar elke groep van de jongens- en meisjes
Chiro een actie doet in de grote zaal van de Ploter.
 Kamp (21-31 juli 2021); dit zijn 10 dagen vol plezier met onze meisjes Chiro
 …
Veel liefs van jullie leidsters,
Maya en Amber

Nog even wat informatie voor de ouders:
Om vlot met jullie te communiceren, zouden wij graag een WhatsApp groep maken. Zo kunnen wij jullie op
een snelle manier bereiken. Sturen jullie even een berichtje naar leidster Amber (0491 11 88 13) en/of leidster
Maya (0491 32 82 14) met jullie naam en de naam van jullie dochter(s)? Dan maken wij zo snel mogelijk de
groep op WhatsApp. Alvast bedankt!
Indien jullie nog andere vragen hebben, mogen jullie ons gerust een berichtje sturen of eens bellen.

Helowwww lieve kwiks

Hopelijk hebben jullie een heel leuke vakantie gehad maar jammer genoeg is die gedaan
en is het schooljaar in zicht.
MAARRRRR wees niet getreurd want een nieuw schooljaar betekent dus ook een
NIEUW CHIROJAAR dat van start kan gaan woehoeee !!!
Jullie kunnen je weer helemaal komen uitleven, ravotten en nog veel meer.
Hopelijk zijn jullie blij met jullie nieuwe leiding want wij zijn alvast blij dat wij jullie als groep hebben ☺
Er staat jullie een geweldig jaar te wachten vol verrassingen.
24-8-2020

Mijn Woordzoeker

Maar leidster wat gaan wij nog doen dit jaar ??

M EN U

Wel lieve kwiks wat jullie nog te wachten staat zijn

•
•
•
•

vele leuke spelletjes
kamp (als corona niet moeilijk doet)
een kwikweekend (als corona niet moeilijk doet)
en nog zooo veel meer

OH JAH en dit jaar is het ook
GROEPSFEEST !! jullie zullen een
mooi actje mogen voorbereiden
en ook mogen optreden. Kortom
het wordt dus een jaar vol
plezier en fun !

Wij hebben er alvast heel veel
zin in we hopen jullie ook

Vele lieve groetjes jullie leidsters
Amber & Margot

chiro woordzoeker - 13x13
Woorden gevonden: 0/ 12 Verstreken tijd: 00:55
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Vind ik leuk 317

Tweet

Heeeeeeeeeeeyoooooooo liefste tippertjes
Dit jaar hebben jullie zoveel geluk met ons als leiding!... Ha ha. Nee, maar echt wij zijn degene die geluk
hebben om dit jaar bij jullie te mogen staan en we hopen dan ook dat jullie he ons niet te moeilijk maken
(sowieso niet hé!)
Hopelijk zijn jullie blij met ons als leiding want wij hebben er alvast SUPEER VEEEL ZIN IN! We kijken er naar
uit om jullie super goed te leren kennen, jullie liefdeslevens te kennen en alle drama dat er gaande is op
school,.... Wij kunnen niet wachten om closer met jullie te worden!

Dit jaar gaat geen normaal jaar worden aangezien jullie 2 abnormale leiding hebben die er voor gaan zorgen
dat jullie een gek jaar zullen meemaken dat je niet snel zal kunnen vergeten. Jullie zullen dan ook al snel
merken dat wij niet de stilste en rustigste zijn, maar dat zorgt voor meer sfeer! Hopelijk kunnen wij dan ook
jullie tweede familie Letti= tweede mama en Feryal= tweede papa) worden waarbij jullie zich zo comfortabel
bij voelen om daarom ook alles met ons te delen, zowel gelukkige gebeurtenissen en emoties als minder
goede. Maar wij gaan ons best doen om te zorgen dat er vooral gelukkige en fijne herinneringen,
gebeurtenissen en emoties zullen zijn.
Er staat natuurlijk veel op het programma dit jaar zoals
- TIPPERWEEKEND
- KAMP NATUURLIJK
- SUPERTOFFE ACTIVITEITEN OP DE CHIRO
- MAAR OOK SUPERTOFFE ACTIVITEITEN OP VERDERE PLEKKEN
- FILMAVONDEN
- LEUKE UITINGEN (MISSCHIEN EENS SAMEN SHOPPEN)
- EN NOG VEEL MEER
-...
Wij kijken er al naar uit!!!
xoxo
Letti & Feryal <3 <3 <3

Aardbeien-yoghurtshake
Ingrediënten (voor 4 personen)
•
•
•
•
•

Aardbeien 250-300g
Melk 10cl
Suiker 3-4 eetlepels
Yoghurt 20cl
Vanille-ijs 20cl

Om te versieren (optioneel):
• Slagroom 5cl
• Suiker 2 theelepels
• Aardbeien 4

Zo maak je de aardbeienyoghurtshake:
1) Doe de aardbeien, melk en suiker in een grote kom en mix het (ongeveer 30
seconden) tot een puree.
2) Voeg yoghurt en vanille-ijs toe en mix het mengsel opnieuw (20 à 30
seconden). Giet de shake in glazen.
3) Klop de slagroom met suiker stijf. Versier de shake met een toef geklopte
slagroom en een aardbei.

Wist je dat dit het eerste wist-je-datje is van het nieuwe chirojaar?
Wist je dat chirokamp mega epic was zelfs met corona en onze bubbels?
Wist je dat we drie nieuwe leidsters hebben? Welkom FERYAL, JILL, MARGOT it’s gonna be
epic.
Wist je dat we Ine, Luna en Jana heel hard gaan missen? snif.
Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken?
Wist je dat je dat net geprobeerd hebt?
Wist je dat de meerderheid van de Chiroleidsters single is dit jaar? ALL THE SINGLE
LADIES!!!!!!!!!
Wist je dat leidster Riet en leider Tobi deze zomer hun 4 jaar samen hebben gevierd? CRAZY
LANG, PROFICIAT!
Wist je dat leidsters Amber De Neef en Mirthe allebei zijn afgestudeerd, dus hun diploma op
zak hebben en allebei aan een nieuwe opleiding beginnen?
Wist je dat dit het allerlaatste wist-je-datje was?

Zondag 6 september
Zondag 13 september
Zondag 20 september
Zondag 27 september
Zondag 4 oktober
Zondag 11 oktober
Zondag 18 oktober
Zondag 25 oktober
Zondag 1 november
Zondag 8 november
Zondag 15 november
Zondag 22 november
Zondag 29 november
Zondag 6 december

Eerste Chirozondag
CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO
Etentje, GEEN chiro
CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO
Christus Koning (hele dag
Chiro)
CHIRO
Sinterklaas

Over de speciale dagen (etentje, Christus Koning en Sinterklaas) volgt er later nog meer info!

Het kamp zal dit jaar doorgaan van 21 tot 31 juli 2021! Zet dit alvast in
jullie agenda 😊

Pinkels
Mirthe Beyens

Jill Metsler

Lindenstraat 10

kleemstraat 29

1742 Lombeek

1741 Wambeek

 0478/06 81 70
mirthe.beyens@hotmail.com
°25 maart 1999

 0476/855813

jillmetsler@gmail.com
°4 juli 2003

Speelclubs
Amber De Neef

Maya De Mulder

Nieuwbaan 1

Bosstraat 27

1742 Lombeek

1742 Lombeek

 0491/11 88 13484/71 28 87

 0491/32 82 14

amber.deneef2@gmail.com

mayake152@gmail..com

°5 mei 1999

°14 december 2000

Kwiks
Margot Rapoye

Amber Van Campenhout

Lombeekstraat 87

Muilemlaan 20

1790 Essene

1742 Lombeek

 0477/39 67 76

 0493/75 15 25

Margot.rapoye@gmail.com

ambervancampenhout@gmail.com

°15 januari 2003

°23 januari 2001

Tippers
Feryal Al Sawlha

Letti Lika

Veldstraat 22

Terlindestraat 4

1742 Lombeek

1740 Ternat

 0470/63 40 35

 0484/71 28 87

Feryal0209@hotmail.com

lika.laetitia@gmail.com

°2 september 2003

°31 oktober 2000

Tiptiens
Riet Hertens (hoofdleiding)

Annabel Deridder (hoofdleiding)

Rodestraat 35

Klaverstraat 31

1742 Lombeek

1742 Lombeek

 0473/47 87 87

 0468/19 68 02

Hertens.riet@gmail.com

annabel.deridder6@icloud.com

°22 augustus 2001

°1 januari 2001

Aspi’s
Marthe Pattyn
Processiestraat 89
1742 Lombeek
 0471/82 85 34
marthe.pattyn@gmail.com

°27 februari 2001

