
  



Voorwoord 

 

Dag allerleukste leden, ouders en andere chirovrienden! 

Het nieuwe chirojaar is eindelijk opnieuw aangebroken en dat betekent weer elke week 

super leuke activiteiten met de leidsters. Ons kamp was alvast een groot succes dat we 

zeker verdiend hadden na een jaar waarin dat stomme virus tussen ons in kwam te 

staan. Dit jaar zijn we weer helemaal opgeladen en zijn super enthousiast om terug voor 

jullie klaar te staan. 

We starten dit jaar dan ook al feestende aangezien we weer evenementen mogen 

organiseren! In september zijn jullie allen welkom op ons takeaway etentje en in oktober 

mogen jullie je dansschoenen van onder het stof halen om los te gaan op onze chirofuif 

Konnekt! Wees maar zeker dat dit leuke chirojaar aan al jullie verwachtingen zal voldoen 

en we hopen erop dat jullie dit met ons willen meemaken. 

Waarschijnlijk merkten jullie allemaal de afwezigheid van enkele leidsters tijdens onze 

eerste opening… Jammer genoeg hebben we afscheid moeten nemen van 5 toppertjes: 

Amber DN, Amber VC, Annabel, Mirthe en Letti. Anderzijds mochten we 9 nieuwe 

leidsters verwelkomen die de fakkel met veel plezier overnemen: Ayah, Amelie, Gitte P, 

Gitte H, Phaedra, Tess, Yitse, Nel en Mila! 

Veel groetjes xoxoxoxo 

De Leiding 

 

 

 

  



Belangrijke info 

Coronamaatregelen  

Om het nieuwe Chirojaar efficiënt en veilig te 

laten verlopen, volgen wij als Chiro de nodige 

maatregelen zodat we Corona samen kunnen 

bestrijden!  

We verwachten dat ouders 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. 

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.  

  

donkerblauwe kousen  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  
 
 

  

  

Rok   

Chiro Lombeek T - shirt    

of ander chiro T - shirt   

  

Chiro Lombeek  trui   

of  andere (Chiro)trui   

  

of 

  

Hemd     

  



 
  

!Het is dus niet de bedoeling dat er met de auto 

in ons baantje (Schoolstraat) wordt gereden! 

 

  



Onze leidinsploeg 

 

Chiro lombeek presenteert : de nieuwe leiding 2021-2022 !!!! 

 

We beginnen bij de jongste groep : de pinkels voor hen staan 3 leisters paraat.  

 

Amelie  

 

Amelie heeft allergie ( met andere woorden ons amelie heeft veel allergieën ), toch zal ze 

er altijd voor jullie pinkeltjes staan hou alleen de noten maar ver ver uit haar buurt.  

Phaedra  

 
naast haar portie enthousiasme kun je bij deze leidster altijd terecht voor al je vraagjes. 

Wist je dat ze geen oordopjes kan aan doen omdat haar oren te klein zijn. Maar dat is 

goed nieuws voor jullie zo zal ze jullie altijd horen.  

Gitte  

 

Ons gitte is een zonnetje opzich, zo trippelt ze als een echte ballerina elke week door, 

haar humor geeft iedereen een dikke 10 op 10 ! 



Vervolgens de speelclubs zij kunnen rekenen op 3 stoere leidsters! 

 

mila  

 

Wist jeee dat Mila een grote doe het zelfer is, zo maakt ze haar eigen kleren en is ze 

altijd in de weer met nieuwe projectjes.  

Riet  

 
 

Ons rietje doet de regen verdwijnen en zorgt ervoor dat het zonnetje weer zal schijnen. 

Haar nageltjes zien er altijd fantastisch uit, precies zo als uit de boekjes;). Ze smijt zich 

elke zondag keer op keer ongeacht het weer. 

 

Marthe  

 
 

De derde leidster dat paraat zal staan voor de speelclubs is ook 1 gigantische brok 

energie. Met haar taalkundige kennis en tip’s zullen de kids in een wip en een draai 

perfect spreken. Daarnaast is haar enthousiame super aanstekelijk ! 

 

 



Daarna is het de beurt aan de kwiks deze zullen ook bijgestaan worden door 3 

fantastische leidsters. 

 

Gitte  

 

Sven Deleijer heeft zelf ooit hopelijjk perongeluk een microfoon op gitte haar hoofd laten 

vallen. Gelukkig heeft ze hier niets van over gedhouden!  

 

Jill  

 
 

Met haar portie slimheid sta je geen kans een quiz van haar te winnen. Haar organisatie 

skills zijn on pointttt daar kan niemand tegen op ! honden daar is ze zot van , eten nog 

zotten en zeker sushi. 

Alyah 

 

Deze leidster is enorm behulpzaam bij haar zul je nooit alleen staan.  

Heeft last van een zeer aantsekelijke lach, dat belooft ;))   

 

 

 

 



 

Vervolgens komen we bij de oudere groepen terecht :  

de tippers , zij zullen niet 1 maar maarliefst 2 leidsters hebben 

 

Yitse  

 
 

Altijd blij en paraat om iedereen een handje te helpen ! Maar als ze aan het slapen is 

verschiet er dan niet van dat ze dan opeens een wandeling gaat maken. Ze heeft namelijk 

een beetje last van slaapwandelen.  

 

Nel 

  

 

super duper sportief maar ook zeer vaak gebleseerd danst ze door het leven heen.  

energie te kort dat is in haar geval niet mogelijk !! 

 

  



vervolgens mogen de t-10’s hun al vast houden aan de takken van de bomen. Want zij 

mogen Tess en Margot voor hun rekeing nemen.   

 

 

Margot 

 

Margot is een echte vlo, ze springt van hier naar daar en staat altijd voor iedereen 

klaar.  

Oh ja nog een tof weetje haar haar is nu KNAL roooood  

 

Tess  

 

 

Haar artistieke vibe is aanstekelijk. Met zo een knappe griet zullen de t-10’s niks te kort 

komen. Verder houd ze enorm van shoppen een klein probleem/detail is dat ze geen centjes 

hier voor heeft . 

  



Last but not least de aspissss 

zij mogen hun verewachten aan eeen stevige portie girll power 

 

Maya  

 

 

Wistje dat Maya stiekem een beetje eheel veel verslaafd is aan Candy Crush. Daanaast 

kan je haar altijd gaan bezoeken in de Renmans voor een lekker vleeseke! ;))  

 

Feryal 

   

 

Met haar blonde haren en zwoele blik zwicht je direct. Ze zal altijd voor de Aspis klaar 

staan daar is geen twijfel aan. Haar portie behulpzaamheid is oneindig dus dat komt 

helemaal goed!  



Pinkels 

Hey liefste pinkeltjes, 

 

Als eerst super hard bedankt om met jullie allemaal naar de eerste zondag te komen!! 

Wij vonden het alvast super leuk en wij kijken al mega hard uit naar de volgende 

zondagen.       

De Chiro is altijd van 14u tot 17u30 en er komen nog zeer veel leuke en speciale 

zondagen aan. 

Zoals Sinterklaas, Christus koning, gewest dag, weekend,… 

Spannend!!! 

Wij hebben er al veel zin in, hopelijk jullie ook!             

 

En een kort berichtje naar de ouders: 

Voor de praktische info dachten wij een WhatsApp groepje te maken met de ouders 

waarin wij dan alle praktische dingen kunnen laten weten. 

Wanneer er bijvoorbeeld iets extra nodig is of andere info. 

Andere algemene info vind je op de facebook pagina of in het Hutsepotje. 

 

Tot zondag!                   

 

Amelie, Phaedra & Gitte 

  



Speelclubs 

Dag allerliefste Speelclubs!!! 

Wij zijn suuuper blij dat wij dit jaar jullie leiding mogen zijn!! Hopelijk zijn jullie even blij met 

ons als leiding      . De eerste chirozondag vonden wij alvast mega geslaagd! Als bewijs hoe 

leuk het was: zie de foto hieronder      .  

Nu corona dit jaar (hopelijk) wat op de achtergrond mag verdwijnen, kunnen we weer 

uitkijken naar de vele fantastische activiteiten die we dit jaar zullen doen! Zoek ze maar 

in de woordzoeker hieronder       

 

 

- InSpelenOp 

- Gewestdag 

- Speelclubweekend 

- Chirokamp 

- Christus Koning 

- Sinterklaas 

- Twisterdag  

 

 

 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit om elke zondag jullie stralende gezichtjes te zien 

<3 

Zondag 26/09 is het jammer genoeg geen chiro, maar dan kunnen jullie wel genieten van 

het heerlijke eten op ons jaarlijks etentje!! Wij zullen daar zeker en vast ook aanwezig zijn 

en hopen jullie daar ook te zien        

Hopelijk zijn jullie elke zondag met massaal veel aanwezig zodat we veel superleuke 

spelletjes kunnen spelen!! 

Dikke kussen, 

Jullie awesome leiding 

 

Riet, Marthe en Mila xxx 
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Kwiks 

Hallo lieve kwiks,  

  

Het nieuwe chiro jaar is begonnen! JOEPIE!!!!!!  

Hopelijk zijn jullie blij met ons als leiding, wij zijn al vast super blij jullie leiding te mogen 

zijn.  

Dit jaar kunnen we starten zonder coronaregels JOEPIE!   

En wat gaan we allemaal doen dit jaar:  

- Toffe zondagen  

- Super leuke spelletjes  

- Christus koning  

- Sinterklaas - Inspelen op  

- Kwik weekend  

- En natuurlijk ons fantastische kamp  

  

Groetjes  

Jullie epic leiding  

Alyah, Jill en Gitte  

   

 

 

  



Tippers 

Dag liefste Tippertjes!! 

Zijn jullie klaar voor een episch jaar met ons als jullie leiding? Wij in ieder geval wel! 

We hebben al verschillende spelletjes bedacht om te spelen dit jaar en kijken er echt naar 

uit om deze met jullie te doen       

Wij duimen voor een normaal jaar, met niet al te veel maatregelen door corona (of gewoon 

helemaal geen) en met heel veel zonnige zondagen zodat we niet in de regen en de kou 

hoeven te spelen. 

We hopen dat we jullie allemaal zo veel mogelijk gaan zien en dat we jullie een geweldig 

Chirojaar kunnen geven! 

 

Veeeeeeel groetjes van Nel en Yitse!!xxx 

 

                

  



Tiptiens 

Ewaaaaaaa baby’s  

Hier zijn we dan jullie zalige crazy leuke fantastische leiding ook al zeggen we het zelf ;)).  

Er staat jullie een geweldig jaar te wachten met crazyyy uitstapjes. Veel leuke spelletjes 

en leuke avontuurtjes.  

We hopen dat jullie zo enthousiast zijn als wij want hebben er nieeeeeeet normaal veel zin 

in.  

Jullie zijn een klein leger maar dat wil niet zeggen dat het daarom minder leuk is.  

In TEGENDEEEEL we zullen er alles aan doen om jullie een top jaar te bezorgen. Maar ja 

dat kan ook niet anders met zo een leiding he .  

Maaar leidsterssss wat staat er oké dan te 

wachten ?  

Wel lieve t-10’s heeel veel.  

Om mee te beginnen maken we er elke zondag et 

beste van !!  

Daarna is er 29 oktober onze fuif woeppp woeppp! 

Vervolgens staat er jullie een epicccc weekend te 

wachten als alles goed gaat en Mis Rona ons met 

rust laat tenminste.  

Doorheen het jaar zullen we ook centjes moeten 

inzamelen voor onze epicccc tweedaagse op kamp! 

En daarna niet te vergeten KAMPPPPP ! Wat 

sowieso geweldig word. Weet dat moest er iets zijn 

om het even wat wij altijd paraat staan!  

We already love u guyssss en zijn enorm 

enthousiast.  

Vele vele kusjes van jullie lieve leiding !!! 

 

 

  



Aspi’s 

s’ipsa etsfeilrella yeeH 

 

!ihih netew leev et tein gon eilluj tadoz leev et tein raam ,nettavnemas trok leeh leeh 

snee sredna teh nelluz eW .ottep ni negnid ekuel leev leeh eilluj roov raaj tid nebbeh jiW 

.sregjit )eteh( ethce sla nethcoveg eilluj roov nebbeh eW .njiz jiw tad sla jilb neve eilluj njiz 

kjilepoH .sretsdiel ewuein eilluj raaj tid jiw njiz netew eilluj slaoZ 

 

)kirhcs ed nav keorb raah ni la un tsalp ayaM( s’orihC ella tem dnekeew tseweG- 

!nennnek nerel raakle laroov raam negnahtiu nekrav teh ejteeb nielk nee ew raaw 

keewfeeL- 

!reew teh gam raaj tid GMO tnaw dnekeeW- 

.neveleb et pmak kjiletegrevno nee roov nelemazni dleg leeV- 

.pmak AKA esgaad 21 egidleweg neE- 

!nekkeg eewt ezed tem terp ellod gadnoz ekle netegrev et tein nE- 

 

 .)neleps nennuk sejtelleps nav stei hcot ew tadoz gadnoz po gaarg eilluj ew nebbeh 6 ella 

aj( gizewnaa kjirlat eilluj njiz ne ni niz leev re eilluj nebbeh kjilepoH 

 

!OUDPOT ewuein eilluj nav suk edreekegmo ekkiD 

 

ayaM & layreF 

xxx 

 

 

 

  



Recept 

Kaastaart met frambozen en witte chocolade 

Ingrediënten 

- Speculaas 180 g 

- Boter 75 g 

- witte chocolade 300 g 

- slagroom 200 ml 

- roomkaas 300 g 

- mascarpone 100 g 

- suiker 75 g 

- frambozen 150 g 

- poedersuiker 

 

Bereidingswijze 

1. Verkruimel de koekjes in een keukenmachine of doe ze in een zakje en rol er met een 

deegroller over. Smelt de boter en meng de koekkruimels erdoor. Bedek er de bodem van 

een springvorm mee en druk stevig aan. Laat opstijven in de koelkast. 

 

2. Smelt de chocolade au bain-marie. Klop de room stijf. 

 

3. Roer de roomkaas glad met de mascarpone, de room en de suiker. Roer er de gesmolten 

chocolade door. Meng goed. Giet het mengsel in de springvorm en strijk glad. Laat 

minstens 4 uur opstijven in de koelkast. 

 

4. Werk de taart vlak voor het serveren af met frambozen en bestuif met wat 

poedersuiker. 

 

 

  



Spelletje 

 

 

 

 

Kleurplaten 

  



Wist-Je-Datjes 

 

o Wist je dat het kamp super leuk was en we ons allemaal rot geamuseerd hebben? 

 

o Wist je dat de kookploeg weer super lekker eten had gemaakt?                    

 

o Wist je dat we negen nieuwe leidsters hebben?       

 

o Wist je dat het 26 september take away etentje is? BESTELLEN!! 

 

o Wist je dat de leidsters hebben geholpen op Rock Ternat? 

 

o Wist je dat onze fuif mag doorgaan?         

 

o Wist je dat we allemaal SUPER veel zin hebben in het nieuwe Chiro jaar? 

 

o Wist je dat leidster Riet en leidster Jill onze hoofdleidsters zijn? 

 

o Wist je dat het 22 oktober dag van de jeugdbeweging is en we dan allemaal in   

uniform naar school gaan? 

 

 

  



Hete Mokkes wall 

 

 

  



Kalender 

 

12/09 CHIRO 

19/09 CHIRO 

26/09 ETENTJE (GEEN CHIRO) 

03/10 CHIRO 

10/10 CHIRO 

17/10 CHIRO 

24/10 CHIRO 

31/10 HALLOWEEN (GEEN CHIRO) 

07/11 CHIRO 

14/11 CHIRO 

21/11 CHIRO 

28/11 CHIRO 

 

  



Adressen 

 

Pinkels 

Phaedra Baele    Amelie Fieuw 

Bosstraat 123    Heidestraat 151A 

1742 Lombeek    1741 Wambeek 

0475/90 70 34    0471/60 72 61 

°30 januari 2004    °11 december 2004 

 

Gitte Holemans 

Wijk Pelink 32 

1790 Essene 

0476/56 62 35 

°5 december 2004 

 

Speelclubs  

Mila Cortoos     Riet Hertens ( hoofdleiding) 

Notestraat 59    Rodestraat 35 

1742 Lombeek    1742 Lombeek 

0497/22 07 01    0473/47 87 87 

°11 mei 2004     °22 augustus 2001 

 

Marthe Pattyn 

Processiestraat 89 

1742 Lombeek 

0471/82 85 34 

°27 februari 2001 

 

 



 

Kwiks 

Gitte Pitteurs    Jill Metsler ( hoofdleiding) 

Bosstraat 68D    Kleemstraat 29 

1742 Lombeek    1741 Wambeek 

0485/67 42 57    0476/85 58 13 

°4 november 2004    °4 juli 2003 

 

Alyah Boulakhrif 

Sibbekensveldstraat 15 

1742 Lombeek 

0489/28 79 72 

°30 mei 2004 

 

Tippers 

Nel Moonens     Yitse Van de Putte 

Notestraat 47    Muilemlaan 33 

1742 Lombeek    1742 Lombeek 

0495/23 93 45    0487/73 81 87 

°5 januari 2004    °6 april 2004 

 

Tiptiens 

Margot Rapoye    Tess fieremans 

Lombeekstraat 87    Tenbroekstraat 4 

1790 Essene     1700 Dilbeek 

0477/39 67 76    0473/24 77 33 

°15 januari 2003    °28 mei 2003 

 

 



 

 

Aspi’s 

Maya De Mulder     Feryal Al Sawlha  

Bosstraat 27     Hortensialaan 33 

1742 Lombeek    1740 Ternat 

0491/32 82 14    0470/63 40 35 

°14 december 2000    °2 september 2003 

 

Voor al jullie vragen kunnen jullie steeds een mailtje sturen naar ons emailadres: 

chirolombeekmeisjes1742@gmail.com 

 

mailto:chirolombeekmeisjes1742@gmail.com

