Voorwoord
Dag allerliefste chiro vrienden,
We zijn februari en dat betekent dat we al halverwege het Chirojaar zitten. Nog maar 5 maand
te gaan en we zijn weer 10 dagen weg. 10 dagen vol plezier, lekker eten, leuke vrienden, zon
en veel gezang.
Ook zijn we na 2 maand terug met onze voltallige Leidingsploeg nadat de leidsters hun examens
hebben afgelegd. Tijd om er dus helemaal in te vliegen en geweldige zondagen voor jullie te
voorzien.
De dagen worden weer langer en de temperaturen stijgen, perfect voor de chiro! Om nog even
op te sommen: het kamp is in zicht, de leiding is weer voltallig en de zomer komt eraan!
Perfecte cocktail voor geweldige Chirozondagen.
Dikke kussen, de leiding!
PS: vergeet zeker niet de sociale media en het hutsepotje goed door te lezen, want de
weekends komen eraan ☺

Pinkels
Heyyyyy liefste pinkelstjes,
Het Chiro jaar is alweer halverwege! We hebben al heel veel leuke en nieuwe spelletjes,
knutselnamiddagen en zotte dansjes gedaan. EN wij mogen blij aankondigen dat we 8,9 en 10
april eindelijk op Chiro weekend gaan!!!!
Maar leidster wat is dat Chiro weekend?
We spelen een heel weekend zotte spelletjes en we blijven slapen in de lokalen van de Chiro!
Een weekend om nooit meer te vergeten. Wanneer je er moet zijn, in wat je verkleed moet
komen, wat je mee moet nemen,… zullen we jullie binnenkort doorsturen! Spannend…
Veel knuffels van jullie leidsters!!
Tot zondag xoxo

Speelclubs
Hello liefste speelclubbers!
Welkom in alweer het derde hutsepotje van dit chirojaar.
Om in thema Valentijn te blijven willen wij alereerst bekennen wat wij jullie super graag zien <3
Meer specifiek; dat wij jullie super graag zien rondhuppelen op de chiroweide☺
En niet alleen op ONZE chiroweide maar ook op die van een andere Chiro.
Want zoals we al aankondigden in het vorige hutspotje gaan wij binnen enkele weken op
CHIROWEEKEND woehoooeeeew, zet 22, 23 en 24 april dus zeker in jullie agenda!!!!

Om jullie extra warm te maken voor de komende maanden zullen we even de activiteiten
opsommen die er aan zitten te komen:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Warme chirozondagen in het zonnetje
Retrodag (hier komen de oude leidsters nog eens chiro geven)
Een tocht maken tegen racisme
Heeeel veel leuke spelletjes op de chiro spelen
Aspighetti (lekkere spaghetti komen eten bij de aspi’s)
CHIROWEEKEND
Gaan zwemmen, schaatsen of naar de zee gaan
Twisterdag (hier krijgen jullie voor een namiddag andere leiders of leidsters)
En natuuuuuuurlijk ook…………. KAMP!!!!
o Van 13 tot 21 juli

Wij wensen jullie een hele fijne Valentijn met jullie liefjes of gewoon met jullie vrienden en
vriendinnen.
Als jullie uit dit doolhof kunnen geraken, zullen jullie zéker het hart veroveren van jullie romeo’s
De leidsters vieren Valentijn alvast goed met hun liefjes!!!!!!
Vele kusjes van de allerliefsteleukstetofstemooistecoolste leidsters van de hele wereld
XXXXXXXXXXX
Riet, Mila & Marthe

Kwiks
Hey liefste kwiks,
We zijn alweer in de helft van het chiro jaar. We hebben al zoveel leuke zondagen gehad. En
we gaan er nog veel leuke zondagen aan toevoegen. Ons eigen chiro weekend en het kamp
komen ook steeds dichter. WOEHOE!
We hebben trouwens super goed nieuws, want van 29 april tot 1 mei gaan wij op kwiks
weekend! :) Zet deze datum dus zeker al in je agenda.
Ons thema is Alice in Wonderland. Maar meer verklappen we nog even niet. Wij kijken er alvast
heel hard naar uit. Onderaan een afbeelding om al in thema te komen.
Dit weekend is het valentijnsweekend. Love is in the air! Verwen dus jullie mama’s, papa’s,
broers, zussen, vriendjes, vriendinnetjes en liefjes maar eens extra goed dit weekend. En als
het chiro is mogen jullie ons terug al jullie roddels en belevenissen vertellen, wij zijn een en al
luisterend oor.

Veel kusjes
Alyah, Jill en Gitte

Tippers
Hey allerliefste tippers!!!!
Het is het liefdes moment van het jaar en misschien denken jullie Valentijn niet te kunnen
vieren maar niet gevreesd daar heb je geen lief voor nodig. Gewoon vrienden om je heen is ook
al goed he.
En jullie liefste leidsters geven jullie alle liefde die we jullie kunnen geven!!!
Dit jaar staan nog een paar dingen op de planning zoals weekend!!!!!!!!!!
Dit gaat door van 13 tot 15 mei. Hopelijk zijn jullie er allemaal bij!!
Veel liefst,
Yitse en
Nel
<3 <3 <3

Tiptiens
Halloo from the outsideeeeeeeee. Dag Tiptiens it’s us.
We hebben al een ongelofelijk leuke tijd gehad samen, al hard gewerkt voor onze tweedaagse
en u ons lokaal vol hangt met hotties kijken we uit naar nog een geweldig jaar met nog leukere
zonnige zondagen!!!!
We zingen doorheen het jaar. Over liedjes gesproken we got a good idea. Ik weet niet of jullie
allemaal spotify hebben maar waarom hebben we nog geen Tiptien afspeellijst?!!! Don’t worry
we made one en hij is gezamenlijk dus hou jezelf niet tegen om al jullie favo liedjes erin te
zetten. Deze kunnen we afspelen op Chiro zondagen, kamp en onze 2daagse! Ik zet de link naar
de afspeellijst hier
https://open.spotify.com/playlist/5sZGfByFG9T9w4shioQKfM?si=YVCjbiVtREygBC7TrkJW
Qg

We love u guys xxxxxxxxxxxxxxxx

Aspi’s
Allerbeste zetelzitters,
Deze maand is het de maand van de liefde (ieuw) maar nog leuker deze maand is onze leefweek
WOEP WOEP. Hierbij geef ik jullie nog een kleine paklijst voor wat zeker niet mag vergeten
worden:
Veldbed + slaapzak + kussen
Je goed humeur
Je favoriete knuffel
Je uniform DHEUH
Ondergoed
Chill kleren (voor na school)
Een leuke outfit voor vrijdag (ja helaas Jinne K dit geld niet voor jou xxx)
Jullie agenda voor die week
Verder wil ik jullie ook al warm maken voor de super leuke dingen die jullie dit jaar staan te
wachten zoals WEEKEND, GEWESTWEEKEND (22 tot 24 april) en ASPIGHETTI (ps. Denk al eens
over namen
).
Ook is het nog steeds aangeraden om ons lied uit het hoofd te leren, hier is de link naar de tekst
nog eens: https://g.co/kgs/VH2682
Naar aanleiding van het kamp is hier ook even een linkje naar de Flair (geen idee waarom ik
direct naar Holland wordt gestuurd) because why not: https://www.flair.be/nl/

Sfeerbeeldje van deze zondag:

Wist-je-datjes
Wist je dat Marthe leidster van de speelclubs al een jaar haar rijbewijs heeft.
Wist je dat Alyah, Nel en Gitte de leidster van de pinkels aan het leren rijden is.
Wist je dat het 14 februari Valentijn is tijd om je geliefden eens in de bloemetjes te
zetten !
Wist je dat leidsters Nel, Phaedra en Margot jarig waren in januari.
Wist je dat Jill al vanaf de zomer haar rijbewijs heeft gehaald.
Wist je dat het de week van de 20 ste jammer genoeg geen Chiro is. Maar de leidsters
zijn dan op weekend voor een leuke teambuilding ! We kijken al naar de week nadien
uit om jullie mooie gezichtjes talrijk weer te zien.
Wist je dat margot leidsters van de t-10’s al zo een 5 keer haar theoretisch rijexamens
heeft verzet omdat ze bang heeft dat ze zal falen. Laten we duimen dat ze het volgende
week niet annuleert.
Wist je dat leidster Nel na een lange tijd eindelijke voor de eerste keer na twee jaar een
trampoline wedstrijd heeft gehad waar ze het heel goed heeft gedaan. Woep woep.
Wist je dat leidster Mila van de speelclubs recent een liefje heeft, zij zal dus niet alleen
zijn voor Valentijn.
Wist je dat alle leidsters nu al super super veel zin hebben in het kamp we kunnen niet
wachten tot het zo ver is!
Wist je dat leidster Gitte van de kwiks op stage gaat naar ZWITSERLANDDDDD zo cooool!
Wist je dat Voor de Argentijnen één dag niet genoeg is om Valentijn te vieren. Zij trekken
een hele week uit om Valentijn te vieren. Daarenboven reserveren ze in juli nog eens
zeven dagen om de “week van de romantiek” te vieren!

Recept
Kwarktaart-hart met aardbeien
Ingrediënten:
-12 blaadjes witte gelatine
-200 g mariabiscuits
-125 g ongezouten roomboter
-400 g aardbeien
-1 perssinaasappel
-500 g magere kwark
-200 g witte basterdsuiker
-250 ml verse slagroom

1. Laat de gelatine ca. 5 min. weken in koud water. Doe de biscuits in een hersluitbaar zakje
en verkruimel met de deegroller (of verkruimel ze in de keukenmachine). Smelt de boter en
meng door de koekkruimels. Verdeel het kruimelmengsel over de bodem van de
springvorm en druk goed aan met een lepel.
2. Was ¾ van de aardbeien en verwijder de kroontjes. Pureer in een schone keukenmachine
of of in een hoge beker met de staafmixer. Pers de sinaasappel uit en verwarm het
sinaasappelsap op laag vuur in een pannetje. Knijp de gelatine goed uit en laat (van het vuur
af) al roerend in het warme sinaasappelsap oplossen. Laat afkoelen.
3. Meng de kwark, suiker en aardbeienpuree in een kom. Roer het gelatinemengsel erdoor.
Klop in een andere kom de slagroom stijf en spatel luchtig door het kwarkmengsel. Verdeel
het kwarkmengsel over de kruimelbodem in de ingevette springvorm en strijk de bovenkant
glad.
4. Laat de kwarktaart in de koelkast in ca. 3 uur opstijven.
5. Haal uit de vorm en snijd in een zo mooi mogelijk hart. De afsnijdsels kun je lekker zelf
opeten. Snijd de rest van de aardbeien in plakjes (snijd ze eventueel bij in hartjesvorm) en
verdeel over de bovenkant van de taart.

♡Spelletjes♡

Kalender
6/02
13/02
20/02
27/02
6/03
13/03
20/03
27/03
3/04
10/04
17/04
24/04

CHIRO
CHIRO
GEEN CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO
GEEN CHIRO
CHIRO
CHIRO
GEEN CHIRO (PASEN)
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

