Voorwoord
Beste ouders, meisjes, Chiro fanaten etc.
Na enkele fantastische zondagen zijn we hier alweer met het leukste boekje ooit!
De leidsters staan te popelen om jullie van alles te verklappen over het komende Chiro jaar, want
geloof ons, het wordt een spektakel!
Beginnen doen we eerstvolgend met Sinterklaas.
Zorg dus maar allemaal dat jullie braaf blijven, want de Sint is op de Chiro extra streng!
Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig ☺
Wij hebben er alvast heel erg veel zin in!!!!!!!!!!!!!!
Supermegaenormenthousiaste groetjes,
De leidsters
XXX

Pinkels
Hey allerleukste pinkels,
We hebben al super leuke zondagen achter de rug en er zullen er nog veeeeeelll komen! Jullie
enthousiasme doet ons elke keer zeer veel plezier.
Christus Koning was deze zondag en wat een leuke dag was dat! Gelukkig komen er nog zo een leuke
zondagen 😊 Elke week zullen we een zo leuke planning maken dat jullie op de grond zullen rollen
van het lachen en plezier maken. De koude winter komt eraan, maar geen zorgen onze creatieve
breintjes zullen voor warmmakende spelletjes zorgen ENNNN niet vergeten winter betekent:
Sinterklaas, De Kerstman, Kerstmis, Nieuwjaar, de leiding die jarig zal zijn en nog zoveel meer. Jullie
leiding heeft er alvast zin om 2021 zo leuk mogelijk af te sluiten 😉
Veeel kusjes
Gitte, Amelie en Phaedra xxxxxxxxxxx

Speelclubs
Hey allerliefste speelclubs,
Het Chirojaar is ondertussen al 3 maanden bezig en wij zijn zo ontzettend blij met ons leuke
speelclub groepje. Elke zondag is een plezier en staan we met een lach op ons gezicht te wachten tot
jullie komen aangerend om 14u. <3<3<3
We zijn de afgelopen weken dan ook druk in de weer geweest met het plannen van iets geweldig en
we zullen jullie niet langer in spanning houden………. (tromgeroffel)…………………
WIJ GAAN OP CHIRO WEEKEND VAN 22 TOT 24 APRIL 😊😊😊
Schrijf dus maar in dikke gele stift in je agenda dat je dat weekend vrij moet houden, want wij willen
natuurlijk zoveel mogelijk speelclubs mee op weekend.
Verder kunnen jullie de komende weken nog uitkijken naar een paar fantastische Chirozondagen,
maar daarna hebben wij helaas examens ☹☹☹. Gelukkig nemen de fantastische Aspi’s graag een
paar weken onze rol over, dus bereid jullie alvast voor op vele toffe spelletjes!
Hopelijk zijn jullie de komende zondagen weer talrijk aanwezig, wij kijken er alvast naar uit!
Dikke kussen xxxxxxxx
Riet, Marthe en Mila <3

Kwiks
Hallo allerleukste kwikkies!!!
De afgelopen zondagen hebben wij ons alvast super geamuseerd met jullie (hopelijk jullie ook 😉) en
op ons jaarlijks Chirofeest Christus Koning hebben jullie coole workshops kunnen doen zoals
boetseren en wetenschappelijke experimentjes, maar er komen nog veel meer activiteiten aan!
Binnenkort vieren we samen de komst van Sinterklaas op 5 december (vergeet niet jullie schoentje te
zetten voor de Sint!), daarna spelen we nog 2 zondagen samen maar eind december gaan we even
afscheid moeten nemen van elkaar (snik snik), dan komt het moment om even wat tijd te spenderen
onder de kerstboom met jullie familie tijdens de feestdagen. Gelukkig hoeven jullie de Chiro niet te
lang te missen want in januari staan de Aspi’s al klaar om voor jullie superleuke spelletjes te maken!
Hieronder nog wat prentjes van dingen in onze ultramooie groepskleur zodat jullie al in de sfeer
komen om volgende zondag al jullie energie kwijt te geraken op de Chiro.
Heeeel veel groetjes van jullie leiding,
XOXO Alyah, Gitte en Jill

Tippers
Yow allerliefste Tippers,
Het is al Sinterklaas he!
De tijd gaat snel, we hebben er samen al veel zondagen opzitten en er komen er nog meer
onvergetelijke aan. Het gewest weekend komt ook steeds dichter bij. Dit vindt plaats op 12 en 13
maart. Noteer dit alvast in jullie agenda (als jullie dat hebben want met jullie weet je nooit hihi, maar
met jullie leiding weten jullie ook nooit!!!)
De examens staan bijna voor de deur. Pff niet leuk☹☹☹!! Veel succes van jullie leiding. Jullie zijn
niet alleen, wij moeten daar ook door, wat we niet willen, maar het moet. Jullie gaan dat knallen.
Daar zorgen wij wel voor.
Na de examens is het eindelijk Kerstmis daar kijk ik
(Nel) al super maar dan ook super lang naar uit.
Maar echt he ik heb daar zo veel zin in en hopelijk
jullie ook. Jammer genoeg moeten we jullie dan
een tijdje missen, maar niet gevreesd: na de
vakantie zijn we er gewoon weer. Hier al een
mooie kerstboom om in de sfeer te komen.
Voor de rest tot de volgende he!!
Veel groetjes van jullie allercoolste leiding,
Yitse en Nel

Tiptiens
Dag lieve maar ook de stoute tiptiens,
Zijn jullie al aan je Sinterklaas brief begonnen? Ja… stop maar al want jullie zijn allemaal heel stout
geweest. Just kiddingggggggggggggggg.
Jullie leidsters zijn super tevreden met zo een enthousiaste bende (soms ietsjes te enthousiast). Nu
we er toch over bezig zijn, Lily alles okay met u hoofdje? Odette alles goed me u dode pink? Margot
kan je al terug deftig rechtstaan? Emma ben je nu al eigenlijk beroemd na u stem op MNM? En over
Niki kunnen we een lang lijstjes maken eh. We zijn blij dat jullie het naar je zin hebben, en doe jullie
maar zo veel pijn als jullie willen Margot en ik verzorgen onze kindjes graag en met heeeel veeel
liefde! De komende Chiro dagen blijven natuurlijk steeds leuker worden nu we jullie steeds meer
leren kennen en jullie ons natuurlijk ook.
We merken ook dat jullie zeer enthousiast zijn om geld in te zamelen voor jullie 2-daagse op kamp.
Maar er is nog veel werk voor de boeg! We bekijken hoe het gaat met onze chocolaatjes en wat
daarna onze plannen zijn om te verkopen. :) Maar het wordt sowieso een episch kamp!
Wij hopen echt dat jullie het al naar jullie zin hadden de afgelopen 3 maand want voor Margot en ik
zijn jullie echt de beste match! <<<<<<<<33333333
We love u all, our baby’sssssss!!!!!
Jullie trotse leiding → Margot en Tess
P.S.: Veel succes met jullie examens!!!!!

Aspi’s
Beste zetelzitters
Hopelijk vonden jullie het tot nu toe net zoals wij elke zondag supergezellig.
Van kinderspelletjes samen spelen tot met Jenga blokken jongleren of met de speelclubs op
pijltjestocht gaan, (soms vragen we ons af of we leidsters van pinkels zijn) we maken er altijd het
beste van! En daar zijn we jullie super

dankbaar voor!

We zitten al bijna in de helft van het chiro jaar, maar vrees niet want er staat ons nog veel te
wachten!! Leefweek (20-26 feb), aspighetti, kamp en nog meer…
Xxx jullie favoriete leidsters xxX
Maya (loves

kreeft) en Feryal (stiekem
ook wel)
(Insert inside joke)

Wist-je-Datjes
•

Billieshake en Konnekt jammer genoeg voorbij zijn. Maar we hebben weer een top
editie achter de rug!

•

Wij ons zot geamuseerd hebben op Christus koning (hopelijk jullie ook)

•

Dieren ook humor hebben?

•

Leidster Gitte van de Pinkels jarig is op 5 december?

•

Een slak drie jaar kan slapen?

•

Je jouw ellebogen niet kunt likken? (Probeer het maar)

•

Leidster Amelie van de Pinkels jarig is op 11 december?

•

Dolfijnen met één oog open slapen?

•

Verdrinking het grootste gevaar in de woestijn is?

•

Hoofdleidsters Riet en Jill samen naar Rome zijn gegaan voor een weekend?

•

De grootste cactus ter wereld maar liefst 25 meter hoog is?

Recept
Receptje :truffels van speculaas
Ingrediënten
8 stuks
•

135 gr speculaas (11 koekjes)

•

35 gr mascarpone (ca 2 eetlepels)

•

75 gr melk of pure chocolade

Bereiding
Stap 1:
Maal de speculaasjes fijn in een keukenmachine of sla zo fijn mogelijk in een zak.
Houd ongeveer een eetlepel apart.
Stap 2: Roer de roomkaas door de rest van de speculaaskruimels.
Stap3:
Draai er met je handen balletjes van, leg deze een half uurtje in de koelkast.
Stap 4:
Smelt de chocolade au bain marie in een kom boven een pannetje met heet water.
Stap 5:
Rol de speculaasballetjes kort hier door en haal er uit met een vork en laat iets uitdruipen en leg dan
op een plank met een stuk bakpapier.
Stap6:
Bestrooi de bovenzijde met wat bewaarde speculaaskruimels.
Stap 7:
Zet ze dan in de koelkast en laat nog een uurtje opstijven.
Stap 8:
smullen maar !!

Spelletjes
Kleur deze mooi in en steek deze in je schoen voor sint & piet!

Hete mokkes wall

Kalender
5/12

CHIRO

12/12

CHIRO

19/12

CHIRO

26/12

GEEN CHIRO

2/01

GEEN CHIRO

9/01

CHIRO

16/01

CHIRO

23/01

CHIRO

30/01

CHIRO

6/02

CHIRO

13/02

CHIRO

20/02

GEEN CHIRO

27/02

CHIRO

Adressen
Pinkels
Phaedra Baele
Bosstraat 123

Amelie Fieuw
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
Notestraat 59

Riet Hertens ( hoofdleiding)
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
Notestraat 47

Yitse Van de Putte
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

