Hutsepotje maart
8 maart: internationale vrouwendag

Chiro Lombeek Meisjes

Voorwoord

Hallloooooo beste, ALLER BESTE, Chiro wijven!!!!!!!
Zoals jullie weten, of niet, is het op 8 maart Internationale
Vrouwendag. MAAAAR LEIDSTER WAT IS DAT?? Wel…..
Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in
het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit
van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van
een specifiek thema. Dusssssss vrouwen mogen zich op
deze dag extra speciaal en goed voelen, hoe leuk!!!!!
Natuurlijk zijn we altijd speciaal natuurlijk, maar op 8
maart toch een tikkeltje meer. Ik zou zeggen: laat je extra
verwennen en in de watten leggen door je liefje, papa,
mama, oma, opa, buurman/vrouw, huisdier,….

LETS GOOOOOOOOOOO VROUWEN AAN DE MACHT

DIKKE KUSSEN EN KNUFFELS
DE BESTE VROUWELIJKE LEIDINDSPLOEG VAN HET LAND
HIHIHI

Pinkels
Dag liefste Pinkeltjes,
Spijtig genoeg moeten we elkaar 2 weken missen
MAAAAR erna gaan
we samen weer veel spelletjes spelen en VEEL plezier maken.
Het kamp komt steeds dichter en dichterbij. NOG 150 dagen en we
vertrekken op kamp!!!! Woep woep, we kunnen al niet wachten. Aftellen
maar!!!!!!
Voor diegene dat het nog niet wisten, hebben de Pinkels over heeeeeel
België een mascotte. Namelijk Rupsje Ribbel, zijn lievelingskleur is paars.
Hij is momenteel een beetje ziek en hij is zijn kleur verloren. Helpen jullie
hem terug zijn kleuren terug te geven? LAAT JULLIE FANTASIE SPREKEN

Hopelijk zien we jullie snel terug want we beginnen jullie al te missen…….

Dikke coronaproeve kussen en knuffels
XXX
Mirthe en Jill

Speelclubs
Hoi speelclubs,

Ondertussen zitten we weeral in de tweede helft van het Chirojaar. Wat
vliegt de tijd! We vinden het heel jammer dat we jullie door corona niet
allemaal kunnen zien. Hopelijk komt daar snel verandering en kunnen jullie
weer allemaal al jullie hobby’s doen.
Zoals jullie vast al gezien en gelezen hebben, vieren we met dit hutsepotje
internationale vrouwendag! Een dag waarop we eens extra trots mogen
zijn op onszelf en onze leuke meisjeschiro. Want zeg nu zelf, er is toch
niets zo leuk als een hele zondagnamiddag samen met je vriendinnen
doorbrengen?
Wij hopen heeeeeel hard dat we dit jaar nog met jullie op weekend kunnen
gaan. Maar natuurlijk kijken wij nog harder uit naar het kamp deze zomer.
Dan zitten jullie zeven dagen met ons (en elkaar) opgescheept
. Duid dus
zeker 24 tot en met 31 juli aan op jullie kalender, want dan is het zo ver!

Zo liefste kindertjes, dat was het weer voor dit hutsepotje.
Heel veel lieve groetjes van jullie lievelingsleidsters,

Maya en Amber

Kwiks
Liefste Kwikies
We hebben jullie dit jaar al enkele zondagen moeten missen
Hopelijk wordt er snel beter nieuws gebracht en kunnen we samen op
kamp!
Voor degenen die nog niet als kwik op kamp zijn geweest, even een
opsomming van alles wat je kan verwachten op kamp nu dat je een kwik
bent!!
-

Pyjamafuif organiseren! Jullie zijn die avond even de oudste van de
Chiro, geniet er dan van!

-

Nachtspel! Dan maken we jullie wakker als jullie al in jullie bedje
liggen om samen een spel te spelen in het donker! Spanneeeend!

-

10 dagen op kamp, 3 dagen langer dan vorig jaar!

-

Zeeeer veel leuke spelletjes spelen samen!!

-

En ahja!!! Voor het eerst in een tent slapen op kamp!!!

Als je Corona even beu bent en de Chiro mist, lees dan dit lijstje en droom
weg van een geweldig chirokamp samen met de kwiks en jullie allerleukste
leidsters
Zeer veel virtuele kusjes en
knuffels van jullie leidsters die
jullie enorm hard missen!!

Xxx Amber en Margot xxx

Hier nog een leuke woordpuzzel
dat je kan maken !!

Tippers
HEYOOO lieveee tippertjes
We zijn zooo blij dat wij terug elke zondag chiro mogen geven. We leren
jullie beter kennen en vinden dat jullie echt DE MAX zijn !!!!!!! Ondanks
corona, bubbels,... maken jullie er elke zondag weer het beste van en dat
vinden wij echt leuk dus dikke merci
We hopen dat met de versoepelingen we meer gaan mogen doen met jullie
en meer van ons jaartje samen kunnen genieten. Jullie zijn allemaal top
meisjes en mogen jezelf een schouderklopje geven op deze nationale
vrouwendag!!!
Nog iets positiefs HET IS BIJNA LENTE JOEPIE! Dus eindelijk kunnen we
buiten zitten en niet vriezen van de kou... maar lekker zonnen dus allemaal
jullie rokjes aandoen ZONDER broekkousen! Zonnebril en zonnecrème.
Lieve meisjes doet het nog goed op school We love youuuu sooooooo much
Xxxxxxxxx
Feryal & Letti

Tiptiens
Jowjow tiptiens!
Hier Roger en Angie weer ☺
Ondanks de korte tijd hebben wij al een zalig jaar gehad met jullie, de
allertofste tiptiens everrrr. En het tofste moet nog komen!
Aka: weekend, tweedaagse met de coolste activiteiten, stinken op kamp
ofc, vant zonnetje genieten op de chiro (kleurke pakken!), filmavondje met
frietjesss en is een terassje placeren he!
Dus allemaal dingen om mega hard naar uit te kijken in deze uitzichtloze
dagen!
Maarrr wij zijn wel niet aansprakelijk voor loze beloften indien deze in
strijd zijn met de coronamaatregelen….
We willen wel een pinky-promise doen dat deze, wanneer jullie niet genoeg
van ons kunnen krijgen, toch ingehaald kunnen worden vanaf het weer
mag (dus ook volgend jaar ofz!)
Nu willen we nog effe benadrukken dat jullie stuk voor stuk powerwomen
zijn! We moeten in thema blijven he mannekes ;)
Emma: grappig vrouwmens, vooral sexy wanneer ze de wap danst
Silke: we love die droge maar hilarische humor daar
Jinne: zo een ergerlijk mens dat bijna alles kan
Lore: mysterieuze krullenbol met humorrr
Sophia: wa ne cutie met de schoonste lach
Nanou: jongensverleidster met een dansend gat
Lien: love it da aanstekelijk lachske
Louise: ziet er een tofke uit, kunnen ni wachten die beter te leren kennen
Ook heel wijs, lombeek is beter dan schepdaal!
Suze: insta en tiktok queen, u gonna be famous girlll
Fien: efkes in u ondergoed een tourke lopen zotjeee (en zo een schoon lijf
;) )
Camille: ah zo een lieverd
Odette: hekel aan haar soulmatch bartel, een echte feministe die weet wat
ze wil dusss
Lene: super elegant, superkracht: ledematen in rare hoeken brengen
Chloé: altijd enthousiaste, energieke springintveld, een echte cheerleader
Sfeerbeeldje!

Big loveeee van jullie leidstersssss

Aspi’s
Hey leukste apsiiiiiiiiieeeeiiiieeeiieeeee’s,

Blijkbaar is er een virus aan het rondgaan en moeten wij ons daarom al
heel de tijd aanpassen op de Chiro? Alee ’t is van horen zeggen he…

Anyways, we zijn weer een eindje
verder en ondanks de weggevallen
zondagen& die maatregelen heb ik
al enoooorm genoten met jullie<3

Ik hoop dat we snel allemaal
ingespoten worden met een of
ander vaccin dat dat virus zou
tegenhouden, alee dat heb ik toch
gelezen op de valven he!!
Dan kan ik jullie allemaal eens NEIG
GOE vastpakken zoals ik deze poes
vastpak hehe

Jullie zijn mega goed bezig voor de kas dus ik ben er zeker van dat wij
een zaaaalig kamp tegemoet huppelen hihi

Groetjes van jullie liefste, leukste, mooiste,
gekste, slimste aspi-leidster (ahja want ge
hebt er maar één)
Xxxxxx

Receptje – Cake Pops
Wat heb je nodig? (6 personen)
Voor de cake:

Voor de cakepops:

115 gr boter

170 gr poedersuiker

175 gr zelfrijzende bloem

2 kl melk

200 gr kristalsuiker

1 kl vanille extract

125 ml melk

500 gr chocolade

2 eieren

Lange sateprikkers

2 kl vanille extract

Versiering (discobolletjes)

Hoe bereiden?
Doe de boter in een kom en mix er de suiker beetje bij beetje door. Voeg
dan één voor één de eieren toe.
Mix het mengsel goed door en voeg daarna beetje bij beetje de bloem
toe.
Mix als laatste de melk, het vanille extract en de citroenrasp door het
beslag.
Doe het beslag in een cakevorm en bak af in een voorverwarmde oven
van 180°C voor +/- 45 minuten.
Haal de cake uit de oven en laat 2 minuten afkoelen. Haal de cake uit
het blik en laat dan volledig afkoelen.
Meng de poedersuiker met de melk en het vanille
extract.
Snijd de afgekoelde cake in stukken en
verkruimel in een kom. Meng er het poedersuiker
mengsel door.
Draai balletjes van het beslag. Ga door tot het
beslag op is en laat de cakeballetjes een uur
opstijven in de koelkast.
Smelt de chocolade au bain-marie of in de
microgolfoven. Steek in elk balletje een
satéprikker. Haal de cakepops door de chocolade
en prik ze op een piepschuim blok om af te
koelen.
Decoreer de cakepops met discobolletjes.

Hete mokkes wall – leidsters edition

Spelletjes

Zoek de namen van de leidsters

Wist-je-datjes
•

Wist je dat het 8 maart internationale vrouwendag is. Deze dag staat
in het teken van de strijdbaarheid en de solidariteit van de vrouw
overheen de hele wereld.

•

Wist je dat vrouwen tot twee keer zoveel met hun ogen knipperen dan
mannen.

•

Wist je dat doorgaans het hart van een vrouw sneller klopt dan dat
van een man.

•

Wist je dat vrouwen pas voor het eerst konden gaan stemmen in 1948
omdat dan het algemeen enkelvoudig stemrecht is ingevoerd.

•

Wist je dat kleurblindheid het vaakst bij mannen voor komt en dit
niet zo vaak bij vrouwen voorkomt.

•

Wist je dat vrouwen sneller koud hebben dan mannen.

•

Wist je dat vrouwen beter tegen de pijn kunnen dan mannen.

•

Wist je dat vrouwen gemiddeld 5 jaar langer leven dan mannen.

•

Wist je dat alle mensen (dus ook mannen ) eerst een meisje waren in
de baarmoeder.

•

Wist je dat mannen zwaardere ongevallen veroorzaken dan vrouwen
omdat ze harder rijden.

•

Wist je dat de reddingsboot werd uitgevonden door een vrouw ( Marie
Beasly) 20 van haar boten werden gebruikt op de Titanic waardoor
706 mensen gered konden worden toen de Titanic zonk.

Kalender

14 maart
21 maart
28 maart
4 april
11 april
18 april

chiro
chiro
chiro
Pasen, GEEN chiro
chiro
chiro

