Hutsepotje Kerstmis

Chiro Lombeek Meisjes

Voorwoord
Hey allerliefste chirovrienden,

De afgelopen chiro zondagen gingen niet zoals we ze normaal kennen. We moeten nog steeds een
deel van jullie missen en dat vinden wij allesbehalve fijn  Daarom zijn we hier met een
ultracoole editie van ons welgekend hutsepotje, namelijk de Kersteditie.
Kerstmis en nieuwjaar zullen anders doorgaan dan normaal, maar dat geeft ons een reden om dit
jaar extra lief te zijn voor elkaar en elkaar van op afstand gelukwensen te sturen. Maak het thuis
dus maar extra gezellig, ga lekker in de zetel zitten met een warme chocomelk terwijl je dit
gloednieuwe hutsepotje leest. En vooral, brand een kaarsje voor de leidsters die tijdens deze
koude dagen achter hun schoolboeken moeten kruipen. Dit is dan ook de reden dat we een pauze
nemen van 2 weken en daarna de aspi’s en de oudleiding het even van ons overnemen.
Maaaaarrrr niet getreurd, eind januari staan we weer met z’n allen luidkeels mee te zingen in de
opening ☺

Dikke kussen, de leiding xxx

Pinkels
Dag allerliefste Pinkels!!!

Het is nu al bijna Kerstmis en dat betekent dat we al 4 maanden vol leuke spelletjes achter de rug hebben.
Nu komt de vakantie er aan en kunnen jullie genieten van twee weekjes verdiende rust joepie! De leidsters
zullen wel nog heel hard moeten studeren deze periode dus zullen jullie ons een beetje moeten missen :/
Maar niet getreurd want er komen nog veel zotte dagen aan!! Eerst zal het even geen Chiro meer zijn, maar
de weken daarna zullen we vervangen worden op Aspidag en retrodag door toekomstige leidsters en oudleidsters, spannend…
We kijken er heel hard naar uit om terug Chiro te geven aan jullie (dus zorg dat je ons niet vergeet tijdens
onze afwezigheid

).

Hopelijk hebben jullie een mooi Kerstfeestje met jullie gezin en staan jullie in 2021 even enthousiast terug op
onze wei!
Vele warme knuffels,
Mirthe en Jill

Speelclubs
Heeey allerliefste kapoentjes van ons,
Het eerste deel van het jaar zit er al op. Het waren zondagen waar we veel gelachen en gespeeld hebben.
Jullie zijn allemaal toppertjes stuk voor stuk, wij kunnen dus NIET wachten om jullie na de vakantie terug te
zien. Jullie hebben nu lekker 2 lange weekjes vakantie, JIPIE!
Wij zijn heel benieuwd naar wat jullie allemaal hebben gekregen van de kerstman & hoe jullie het huis leuk
hebben gemaakt voor de feestdagen .
De leidsters die gaan nu enkele weken goed knallen voor de exames en stages maar daarna zijn wij terug
voor de allerleukste dag van de week.

Dikke knuffels en kusjes van de favoriete leiding
Amber & Maya xoxo

Kwiks
allerliefste kwiks
Wat vliegt de tijd!! het is al bijna nieuwjaar en kerstmis woep woep.
Maar eerste nog een paar dagen hard werken voor school en dan is het zo ver twee weken vakantie. Terwijl
dat jullie aan het genieten zijn, zitten jullie fantastische leidsters in de blok. (Dat is een periode waar we
heeeel veeel examens hebben dus grote testen eigenlijk

dus gaan we jullie even niet meer zien .) MAAAR

wees niet getreurd want er staat jullie nog heel veel leuks te wachten zoals een retrodag en leuke aspidagen
! wel braaf zijn dan hé

.

Hopelijk hebben jullie al veel plezier gehad met de kerstboom samen te versieren met jullie ouders, broer of
zus, oma of opa of zelfs gewoon alleen, dat kan ook. Als de kerstboom nog niet staat is dat niet erg, maar
wees dan niet te laat zodat jullie nog tijd hebben om jullie zelfgemaakte kunstwerkjes onder de boom te
leggen

Want geef toe er is niets leukers dan een pakje te kunnen geven en een glimlach op iemand zijn

gezicht te toveren. Vergeet niet om lief te zijn voor elkaar in deze (stomme) coronatijden. Wij hopen alvast
dat het snel terug 'normaal' zal worden. we hopen jullie vrolijke hoofdjes snel terug te zien!!
Maar eerst: een dikke(lucht) kus hier een dikke(lucht) kus daar alvast een heeeeeel gelukkig nieuwjaar (en
een fijne kerst natuurlijk ook). van je kapoenen Amber & Margot

Tippers
Beste tippertjes en ouders,
Wij vinden het zo jammer dat we dit jaar elkaar niet veel hebben kunnen zien, maar hopelijk verandert dat in
2021. Hopelijk zijn jullie examens goed gegaan en hebben jullie een goed rapport zodat jullie kunnen
genieten van een welverdiende vakantie! We wensen jullie alvast fijne feestdagen toe en een gelukkig
Nieuwjaar en hopen jullie snel terug te zien!
Hopelijk veranderen de regels snel en zijn er veel dingen waar we naar kunnen uitkijken zoals weekendje,
inspelen op, vuile dag, BRUSSEL . Voor de zondagen die zijn geweest samen hebben wij ons wel zot hard
geamuseerd. En ontdekt dat jullie heel goed kunnen dansen aka THE WAP ;). Het zijn moeilijke tijden maar
we blikken enkel naar de goede momenten <3.

Lievelingsmomentje leidsters
Letti: Mijn ultiem favo moment met jullie was die ene zondag dat de zon scheen en we allemaal the wap aan
het dansen waren, nekeer jullie, nekeer de toppers voor jullie en dan Feryal en ik samen.
Feryal: Waar ik vaak aan herinnerd word is jullie tekentalenten als ik naar mijn kast kijk die volstaat met
jullie mooie tekeningen! Ook al was ons Letti er die dag jammer genoeg niet bij hebben we ons wel goed
geamuseerd in haar plaats en hebben we mooie decoratie voor het tipperlokaal gemaakt!
Wat was jullie ultimate favo momentje? Schrijf dat op in een brief, schrijf je gelukkige gevoelens op en stuur
een foto ervan en zet het in de groep of stuur het ons privé of in onze brievenbus
HOPELIJK TOT SNEL MEISJES LOVE AND MISS YOU BABIES FERYAL EN LETTI XX
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

kies maar !

Tiptiens
Allerliefste tjiptjiensssss,
We missen jullie lelijke gezichten echt f*cking hard man! Waarschijnlijk hebben jullie het slechte nieuws ook
al gehoord: tot 15 januari geen chiro voor jullie… agdydejdjqhadzazdh (uiting van woede op kut corona). Wij
zouden er alvast spontaan traantjes van laten  We hopen dan ook dat daarna alles weer een beetje
normaal wordt, en we eindelijk de zotte dingen kunnen doen die we voor jullie gepland hadden! (hihi, wij
kunnen niet wachtennn!) Oh ja, ook duizend keer sorry dat we jullie niet zo veel online hebben gezien of
gehoord de voorbije weken! Online is niet hetzelfde, wij hadden het mega druk, en we kunnen toch ook geen
kostbare studeertijd van jullie afnemen. Maar niet getreurd! Binnenkort halen we dat weer in en maken we
het goed (tum tum tummmm, we moeten de spanning er een beetje inhouden he). En denk eraan, uit het oog
is allesbehalve uit het hart bitchessss.
Lichtpuntjes in deze donkere tijden:
-

Nu kunt ge goed voor de spiegel oefenen om te twerkennn, shake what ya mama gave ya! (tip van
nanou: gebruik een los shortje) -> na corona: zijn de tiptiens van loemek de sexieste girls in de puls

-

Tzijn feestdagen: aka veel boefen en zuipennnn -> kidibull natuurlijk ;)

-

Ge hebt geen sociaal leven dus niemand ziet die extra killo’s

-

Nu dat het geen chiro is kunt ge u elleboog niet uit de kom krijgen. (behalve lene misschien)

-

Ge moet ons gezaag ni aanhoren

-

cadeautjesssss

-

Nu hebt ge super veel tijd om te brainstormen hoe jullie geld kunnen inzamelen voor onze kas! Ja,
zet u hersenen is voor de verandering aant werk seg

-

Ge kunt u kapperskilss bovenhalen (hopelijk al een beetje geupgradet dan met riet haar haar) en u
laten gaan! En als het toch mislukt, dagen we jullie uit bross te gaan, tis toch niet dat ge nu een lief
kunt scoren he!

-

Foto’s van de leiding voor hun glow-up: het kan dus enkel beter worden, en
jullie zien er allemaal nu al fantastisch uit!

-

Jullie mogen ons altijd lastigvallen met van alles en nog wa: enkele
voorbeelden: help leidster, ik kan niet kiezen wat de mooiste outfit is, help
leidster ik moet NU sociaal contact hebben, help
leidster ik heb een crush, help leidster ……

Groetjes van jullie favo leiding!
Roger en Angie
PS: jullie filmavond inclusief frietjes hebben jullie nog te
goed bij een volgende verschrikkelijke examensessie
PPS: we love u alll
PPPS: verspreid de visuele inhouden niet! Doe je dat wel, dan
serieuze sancties!

volgen

Aspi’s
Hey liefste apsi’s

Ik ga het een beetje kort houden want ik ben momenteel stervende (

)

Nu jullie klaar zijn met jullie exaampjes hoop ik toch dat jullie jullie hoofd een beetje kunnen leeg maken,
plezier hebben in de dingen die je wél nog kan doen en toch een beetje kunnen uitkijken naar EINDELIJK een
nieuw jaar!!!!!!!! Op drie en tien januari kunnen jullie alvast al de opgekropte frustratie uit jullie lijf roepen,
lopen, dansen… want jullie mogen die twee zondagen de chiro dus onveilig maken!!!!!!!!!!!! Hehehehehe… Ik
zal jullie A$AP meer uitleg geven, we gaan de groepen verdelen en dan kunnen jullie volop werken aan een
epische planning! Ik hoop dat ik jullie blije heufdjes binnenkort mag terugzien irl xxx
Take care!!!!!!! Groetjes van je kalkoen Marthe xxoxoxoxoxoooxoxoxoxoxoxo

Receptje
Kerstkoekjes

Ingrediënten (voor 8 personen) :
▪

500 gram bloem

▪

175 gram kristalsuiker

▪

2 eiwitten

▪

50 gram nougat

▪

350 gram + 1 koffielepel boter

▪

Snuifje zout

▪

Vanille extract (naar smaak)

▪

50 gram chocoladedruppels

▪

50 gram gekonfijte sinaasappelschillen

Bereiding:
1.

Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de zachte boter met de suiker, het snuifjes 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 (ster, hartje, kerstboom…).

4.

Versier één derde van de koekjes met de gehakte nougat 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. Laat opstijven. Leg de koekjes in een trommel en geniet ervan!

Spelletjes

Wist-je-datjes
- corona al +/- 276 dagen bezig is.
- De eerste jaar leidsters gedaan hebben met hun examens (goed gedaan!!!).
- Maar de andere leiding nog moet beginnen en tot 31 januari examens kunnen hebben (SUCCES
ALLEMAAL X).
- Meer dan 50 procent van de wereldbevolking nog nooit heeft getelefoneerd? #isthis2020????
- GOSSIP GIRL & HOW I MET YOUR MOTHER VAN NETFLIX WEGGAAT #snif
- Het de volgende Chiro zondagen ASPIDAG EN RETRODAG is, JOEPIEEEE
- Rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen?
- Er in Brussel nu een super mooie ‘’lichtshow’’ aanwezig is tot en met 10 januari 2021.
- Pizza’s en pasta’s van de Pagliacci te lekker blijven.
- 2021 er bijna aankomt en wij allemaal hopen op een knaller jaar !
- Dit het allerlaatste wistje datje van 2020 OOIT WAS.

Hete mokkes wall Kersteditie

Kalender
20/12

GEEN Chiro!

27/12

GEEN Chiro!

3/01

Aspidag

10/01

Aspidag

17/01

Retrodag

24/01

Chiro

Adressen

