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Het zit er nu al even op,
De tien beste dagen van het hele jaar waren weeral mega top!
Mijn oogjes fonkelend en met een brede lach
Denk ik terug aan die allereerste bivakdag.
Iedereen met lachende gezichtjes op de bus of op de fiets,
af en toe wat regen, dat deed ons niets!
Ne goeie macaroni mocht de eerste avond niet ontbreken,
dat onze kokjes echte masterchefs zijn, dat is die tien dagen wel gebleken!
En zo gingen de dagen in het cordon vééél te snel voorbij,
En kwam de eerste schooldag plots snel dichterbij.
Maar, liefste meisjes, houd jullie al maar klaar,
want wij kijken al volop uit naar dit nieuwe chirojaar!
Ps: dikke merci aan héél het kroesjper-team: de beste kokjes van ‘t land, de mama’s en
papa’s die meeholpen met de container, de fietsencontroleur, onze volgwagen, ………
en natuurlijk onze vb Koen!!!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hallowkidowki allerbeste kroesjpers, mama’s en papa’s!
In dit boekje, dat je 4 keer per jaar kan verwachten, vind je terug: de bivakverslagen per
groep, agenda van de komende maanden, de nieuwe leidingsploeg (spannend…), informatie
i.v.m. het lidgeld en nog wat andere interessante dingetjes.
Ook staat er in deze Kroesjpergazet een overzicht van alle activiteiten die het komende
Chirojaar op het programma staan. Op die manier weet je wat er reilt en zeilt in de Chiro en
wat je nog allemaal kan verwachten de komende 12 maanden.
Dit jaar staan we met leiding klaar om elke zondag de leden een fantastische tijd te bezorgen:
Dorien, Sien, Clara, Naïma, Annelore, Naomi, Mona, Marlies, Maud, Jani, Lenka, Zoë, Liese,
Lore en Io.
Indien u vragen heeft, of u wil gewoon eens een babbeltje slaan met de leidsters van uw
dochter, aarzel dan zeker niet om te bellen!
Veel leesplezier!
De leidingsploeg.
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Bivakverslagen per groep

Liefste dagboek,

PINKELS

21 juli:

22 juli:

Na een laatste dikke knuffel van mama en papa aan het
station, vertrokken de pinkels naar het verre Voeren om
een fantastisch bivak te beleven.
Na een warme tocht arriveerden we in de Koestal. Zoals
gewoonlijk was deze tocht voor elke pinkel een fluitje van
een cent.
Al snel stormden ze naar de kamer om hun bedje uit te
kiezen!
Gelukkig was de leiding er nog om al die veel te zware
valiezen de trap op te sleuren! 😉

In de eerste uurtjes van de dag ging het er nogal werelds
aan toe! De pinkels streden in 2 groepen tegen elkaar met
de leukste Chinese, Amerikaanse en Afrikaanse opdrachten
om verschillende landen te pakken te krijgen. Na een hele
voormiddag strijden, was er toch een groepje die heel de
wereld heeft kunnen veroveren!
In de namiddag was voor ons de zon besteld! Hierdoor
23 juli:
konden alle pinkels zich rot amuseren tijdens de
’S ochtends trokken de pinkels hun dokterskleren aan en
waterspelletjes!
aten een stevig ontbijt. Dokter Marcel wilde een antigif
maken tegen het blauwe virus dat zich in de stad Voeren
had verspreid, en vroeg hiervoor heel de chiro om hulp. In
groepjes werd iedereen het dorp ingestuurd en ze werkten
heel hard om de ingrediënten voor het antigif te winnen.
In de namiddag lieten de pinkels weer het beste van zich
zien en ze veranderden in echte wc-madammen. In drie
24 juli:
groepen versierden ze elk een wc, maakte zeepjes en gaven
Welke stoten jullie vandaag allemaal hebben
mensen de beste wc-ervaring van hun leven.

uitgehaald, zullen wij nooit te weten komen! De aspi’s
namen de pinkels onder hun hoede en bezorgden ’s Avonds kon iedereen zijn stembanden een goed
onze kleinsten een hele leuke dag vol nieuwe
losmaken, en zongen we allemaal samen liedjes. Met een
avonturen.

goeie ouderwetse zangstonde sloten we de dag op een heel
mooie manier af.
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25 juli:
De dag begon vandaag niet zo vlotjes. De pinkels
ontdekten dat hun knuffels ontvoerd waren, en dat was
natuurlijk zeer slecht nieuws! Ze deden er alles aan om
hun knuffels terug te vinden en te bevrijden, zodat ze
een zorgeloze nacht tegemoet konden.
Na het middageten bevonden we ons plots in Marokko.
De koning wou voor zijn enige dochter de geschikte
man vinden om met haar te trouwen. Onder zijn kasteel
had de koning een doorlhof met heel wat hindernissen
staan, en enkel een waardige man zou uit het doolhof
geraken. De pinkels werden plots stoere prinsen, en
allemaal strijdden ze voor de hand van de prinses.

26 juli:
De rugzak op de rug, de drinkbus goed gevuld en
stevige stapschoenen aan, VANDAAG WAS HET
DAGTOCHT!
Na 6 km goed wandelen, kwamen we aan in Fun
Valley. Daar wachtte een grote speeltuin op ons. En
wat voor een speeltuin? Grote luchtkussens, een meer
om in te zwemmen, trampolines met rekkers,…!
Gelukkig hielden we nog een klein beetje energie over
om met die wandelbenen helemaal terug te stappen!

27 juli:
In het fort van een boze man was een schat verborgen, hij was
beschermd door allerlei valkuilen. Dankzij de pinkels hun moed
en kracht konden we in de schatkamer zoveel mogelijk
muntstukken oprapen!
Na wat te hebben gerust was het tijd om de namiddag te vullen
met talenten. Alleen, per twee of in groepen van 3 kregen de
pinkels de kans om een act voor te bereiden. Ze waren volledig
vrij, en attributen konden ze in de winkel kopen. Ze toonden
uiteindelijk wat ze voorbereid hadden tijdens een prachtig
spektakel, en ze bleken nog beter dan we verwacht hadden!

PAARS PAARS PAARS, de pinkels zijn echte
wandelaars!

28 juli:

Voor het slapengaan kregen ze nog eventjes de tijd
om het Vandaag
geld
Eindelijk!
was uitslaapdag, dus mochten we wat langer
van de schat die ze ’s ochtends gevonden hadden inslapen!
te zetten
in
Al bleek
dat voor de pinkels helemaal niet nodig, ze
een echt casino! En toen was het weer bedtijd…
waren al vroeg wakker! De hele voormiddag vulden we met
leuke massaspelen samen met de hele chiro, en ook leerden de
pinkels volksdansen!
In de namiddag mochten ze eens lekker vuil worden. Bloem,
modder, water,… We herkenden ze bijna niet meer! Na die hele
toffe, maar toch wat koude ervaring mochten kropen de pinkels
in de warme douche, en ze waren weer helemaal schoon!
’S Avonds was het bezinning, een moment om samen met je
groep even na te denken over het kamp. We bespraken de leuke
herinneringen, en de minder leuke dingen schreven we op een
papiertje en gooieden we in een kampvuur.
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29 juli:
Er stond een magische dag op ons te wachten. We hielpen de
tovenaar om zijn toverstaf uit de waterput te halen! Gelukkige
lukte het ons op tijd door alle experimentjes juist uit te voeren.
Pinkels nog een beetje klein om echte sterke bouwvakkers te
kunnen worden? Nee hoor! Zonder vrees stormden ze de beek
in om een gigantische dam te maken!
Schmink, discolampen, leuke muziek, hapjes, drankjes en dat
allemaal voor het verjaardagsfeestje van Zoë!

30 juli:

Ongelooflijk! Het leek of we hier nog maar net waren, maar het
was al de allerlaatste dag van het kamp. En wie denkt aan laatste
dag denkt natuurlijk meteen aan laatste avond. Wel moesten we
eerst een namiddag zwoegen om bekers zo mooi mogelijk te
versieren. De laatste avond op kamp betekend natuurlijk lekker
eten en liedjes zingen rond het kampvuur, maar het toppunt
van de avond was waarschijnlijk de act die de pinkeltjes heel de
namiddag voorbereid hadden.
Pina pina colada, oh oh oh oh! Met hun schattige glimlachjes en
vette danspasjes gaven de pinkels iedereen in het publiek
kippenvel. Na een fantastische show was het tijd om lekker te
eten en allemaal samen rond het kampvuur liedjes te zingen, en
toen kropen de pinkels voor de allerlaatste keer in hun
31 juli:
slaapzakje.
Met heel veel spijt in het hart keerden we vandaag terug naar
huis. Iedereen had kleine oogjes door het feest van gisteren,
maar toch maakten we van onze laatste momenten samen het
beste. Bij aankomst in het station van Halle zochten alle
pinkeltjes hun ouders in de chaos, en daar eindigde het kamp
voor ons. Nog een laatste vierkant om in schoonheid af te
sluiten, en 1 voor 1 keerden de pinkels met (hopelijk) de beste
herinneringen huiswaarts toe.

Einde
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SPEELCLUB
Lieve lieve Speelclubjes,

Wat een jaar hebben we achter de rug zeg, met als kers op de taart ons fantastisch bivak! De
eerste avond maakten we een giga dromenvanger om heel de slaapzaal van goede dromen
te voorzien, eens kijken wat er allemaal door die prachtige vanger is heen gevlogen…
Elina lachtte voor 10 tijdens een sessie lachtherapie;
Lily dook (lees: verdween bijna) in de appelsienen tijdens het minutenspel;
Lilou daarentegen dook vollenbak in de spaghetti (en de rest dook haar zonder twijfel
achter na!);
Charlotte gaf een spontane workshop “hoe moet je bezinnen op zijn aliens”;
Lore was het gelukkigste varkentje in ons modderbad;
Lillith verdedigde team McDonalds alsof haar leven ervan af hing;
Fee kon zich helemaal uitleven in de bouw van een prachtig snoephuis;
Roxanne ontrafelde het mysterie achter het einde van de wereld alsof ze het zelf zien
gebeuren had;
Nica was de enthousiastste toerist in Amerika en gooide meerdere keren raak op de
landkaart;
(Fatim) Zarah at standaard het meeste van ons allemaal en was dan ook dolgelukkig
toen we ons omtoverden tot dikkerdjes met voldoende kussens en slaapzakken;
Margo hield het hoofd koel tijdens de bijzonder chaotische chaosquiz (een hele
uitdaging dus!);
& Dorre en Sille? Die konden enkel genieten van jullie oh zo verschillende
karaktertjes:
We hebben als mamaatjes voor jullie gezorgd toen er ongewenst bezoek kwam opdagen
(controle op de Cordon Bichkes) en troosten jullie na die minder fijne momenten kamwerk
met hoooopen luchtknuffels! We deden jullie maar al te graag lachen met grappige
opdrachten maar al dat plezier hebben we vooral aan jullie enthousiasme te danken! Waar
eerst traantjes waren van heimwee naar thuis kwamen (veel, heel veel zelfs) traantjes
omdat het kamp en jaar er al zo snel op zat.
Lieve lieve lieve lieeeeeve speelclubjes, we gaan jullie ENORM hard missen!!
VEEL LUCHTKNUFFELS EN KNUFFELS MET MINDER LUCHT TUSSEN,
Xxxxxxxx DORRE & SILLE Xxxxxxxx
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KWIKS
Aller aller aller aller aller aller aller aller liefste Kwiks,
Helaas pindakaas zit het bivak er alweer op. Maar geen getreur, het nieuwe chirojaar staat al
terug voor de deur!
Even een korte samenvatting onze avonturen in het Cordon:
 Het begon allemaal met het ontmaskeren van de enige echte drugsbaron samen met
de CIA. Zo kwamen we erachter, met jullie speurtalent, dat het Meester Koen was!
Niemand had door dat wij voor de CIA werkte en door de deal die we met de
drugsbaron gesloten hebben, kregen we een leuk verhaaltje voorgelezen.
 Tijdens de vuile spelen hebben jullie getoond dat geen regen en wind ons kan
overwinnen, jullie zijn stuk voor stuk sterke madammen!
 Tijdens het Barbiespel zijn wij te weten gekomen dat jullie nog altijd zeer graag met
barbiepoppen spelen! (btw. wij ook hoor ;) ), iemand schminken daarin tegen is
minder jullie ding.
 Tijdens het trollenspel lieten jullie ons weten dat speelkaarten lezen niet jullie
sterkste vak is; “Is dit een schoppe?” “Is dit een koeke?” “Ahnee ik heb de foute
kaart”, en ga zo maar door. We hebben ook gezien dat jullie echte monsters zijn
wanneer jullie een lekstok zo snel mogelijk moeten oplekken. Maar al bij al hebben
jullie het spel goed gespeeld met lekkere koekjes als gevolg.
 Tijdens het Expeditie Robinson-spel aten we allemaal op de grond, want niemand was
slim genoeg om voor comfort te kiezen. Maar al bij al vonden wij dit wel leuk!
 Ook lieten jullie zien dat jullie echte bouwvakkers zijn tijdens de Olympische spelen
der Bouwvakkers, met stoere en mannelijke foto's als gevolg!
 En tijdens het “Hoe tem je een draak”-spel zijn er heel wat eieren gesneuveld, maar
we hebben toch nog enkele bange gezichtjes gezien toen we het ei van de container
gooiden.
 Elke avond stond jullie zalige leiding klaar in hun mooiste godinnenoutfit, klaar voor
de strijd om de beste godin te worden.
 Het fijnste moment was toch wel wanneer we spaghetti zonder handen mochten
eten, jullie zijn echte varkens!! Met jullie hoofd zo in de spaghetti rollen, smakelijk!
 Wat we ook zeker niet mogen vergeten zijn de uitstekende verkleedkleren van jullie
topleiding: godin, troll, zigeuner, bouwvakker, CIA, ballonnenvrouwen,… ze kunnen
het allemaal.
Enkele momenten die we zeker niet mogen vergeten:
– Lucie heeft helemaal geen orde, haar valies lag bijna tot bij de Pinkels!
– Kytana een gloednieuwe tand kreeg op bivak
– Kelly geen staartje bij zichzelf kan maken, zo kreeg ze altijd de hulp van Lucie!
– Lien is misschien wel klein, maar met haar erbij was het altijd fijn!
– Kaat zeer goed was in haar rolletje tijdens het zigeuner/bedelspel!
– Siena niet zoveel geluk had met het versieren van haar piñata
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– Sole die door Mona een heleboel pili-pili in haar mond kreeg en hierdoor liters melk
moest drinken
– Amelie voor elk spel 100% haar best deed en één van de beste was in het kaars-eneet spel!
– Rhea bijna al haar armbandjes verloor
– Naomi een hele hele hele zotte doos was gans een bivak lang!
– Mona onterecht de “kwade” genoemd werd want ze stond altijd klaar voor iedereen
en overal!
– Annelore superblij is dat ze nog een jaartje blijft en graag nog eens bij deze groep en
met deze leiding gestaan had!
– DE LEIDING HUN ROT GEAMUSEERD HEEFT MET DIE GEKKE KWIKS OP KAMP!
Dikke kuskes en knuffels van de fijnste leiding die jullie ooit zullen hebben:
Mona, Naomi en Anneloco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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WINNAARS BESTE VERKLEEDOUTFIT OP
BIVAK
(EN EIGENLIJK VAN HET HELE CHIROJAAR EN
ALLE ANDERE CHIROJAREN EN BIVAKKEN
OOIT)
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TIPPERS
Liefste tippertjes,
Na het superleuke jaar was dit bivak de kers op de
taart! Nadat jullie als echte pro's de tent hebben
opgezet en ze supergezellig hebben gemaakt kon
het kamp echt beginnen!
Dat jullie kunnen shaken met de billen, blind schminken
en jullie toekomstige mannen kunnen scheren zonder hem te
doden kwamen we al snel tijdens het enige echte 'Total löss in the bos'
spel.
Jullie bewezen dat jullie ook met (water)pistolen om kunnen tijdens het grote witte t-shirt
spel!
De derde en vierde dag vlogen supersnel voorbij! Het was vriendjesdag en aspidag! Jullie
lieten zien dat jullie ook met de leden van de andere groepen goed kunnen samenwerken én
jullie speelden de spelletjes van de aspi's mee alsof jullie leven ervan af hing! Dat de aspitipperleiding goede leiding zal worden staat nu al vast!
Na aspidag speelden we vuile spelen en konden jullie eindelijk een douchen! Hehe nu waren
wij ein-de-lijk van jullie gezaag af.. dachten we
na een rustig namiddagje en avondje
knutselen waren jullie helemaal uitgerust om op 2-daagde te vertrekken!
En wat voor een 2-daagse!!! Na heeeeeeeeeeeel lang stappen humhum kwamen we aan in
Maastricht waar we een stadspel speelden en heel wat afgelachen hebben! Erna was het
eindelijk tijd om te ontdekken waar we sliepen! De tentenkampen in funvalley waren
wonderlijk! Eens goed uitslapen en een uitgebreid ontbijtje
en we waren helemaal klaar
voor het grootse paintballgevecht dat ons te wachten stond! Na een intense voormiddag
waren we blij op jullie lachende gezichtjes te zien! Jullie lieten jullie nog gaan in het
ballenbad en op de megabal! Jammer genoeg moesten we erna nog terug naar de
kampplaats
kokjessssss

gelukkig stond er superlekkere spaghetti op ons te wachten!!! Danku

De rest van het kamp is voorbij gevlogen! Jullie braken het ijs , bouwden even een pretpark
en vonden jullie perfect match. De laatste avond zorgden jullie voor een superleuke act en
deden jullie de leiding goed lachen! En aan ons (bijna) wenen haha
Liefste monsters, we konden ons geen beter jaar en bivak inbeelden! We zullen jullie missen.
Dikke kussen,
Maud & Marlies
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TIPTIENS
Heyhallooooooooooooooooooooowwwww daar loizenmie’s!!!!
Zijn jullie klaar voor een mega-emotionele (not) terugblik op een mega-supergemaan (true)
bivak? Of laat ons zeggen, een bivak om te grollen met jullie snuggere mie’s en vatche
buikskes!!!
We waren al één hechte crew toen we de allereerste avond op fietstocht de liefdestroubles
samen aanpakten! De boys moeten ni grollen met deze meiden!
De aller eerste voormiddag was het al goed lachen geblazen met het geblinddoekt wortels
zoeken en waterballonnen kapot slaan tijden Total Loss in het Bos !
Ook in de namiddag was het spel - clochard spel - op jullie lijf geschreven. Hier ontdekten
we ook dat
- Jullie enorm gemotiveerd zijn als er eten op het spel staat (muntjes verzamelen voor 4
uur)
- jullie echte valsspelers zijn (waarschijnlijk bij bijna elk spel)
- Luka een pikkendief is en Sien daar helemaal niet tevreden mee was
Jullie streden ook om het beste ouderschap tijdens het koppelspel,
Waarbij we proficiat mogen zeggen aan Lenki en Pieter (Linde en Luna) voor de overwinning
en hun 3 prachtige kinderen. Ook het huisdier van Nicole en Hugo (Jana en Marie) mocht er
wezen…
In het ‘vierkant der gevoelens’ ging het er wel heel heftig aan toe en hebben we misschien
de andere groepen een inimini beetje gestoord… hehe oeps… het was toch hilarisch om jullie
te zien opgaan in het boos zijn- verdrietig zijn – blij zijn – bang zijn!
Met aspidag moesten we jullie een dagske missen, maar we zijn er zeker van dat Nel deze
aspidag niet snel zal vergeten! #dansendansen
Vuile spelen was echt wel een topper, met een paar schaafwonden en open knietjes als
herinnering!
Dan plots was het echt sombere avond
vollllllllllllllllllllllllllllllllllll met regen. Wij al goed aant balen
dat ons fietsspel ( ticket to ride) niet door kon gaan… TOT
jullie onze dag echt supergeweldigfantastisch goed maakte
en er gewoon helemaal voor gingen! Waw, zalig :’).
Alleen moeten we de dieven die af en toe eens met een paar fietsen gingen lopen nog altijd
een lesje leren…
Tweedaagse met ons Marco en ‘Martine’ was echt om te grollen! Het touwenparcours waar
Luka het record brak, onze grottentocht, al schuivend op ons gat en stiekem toch een beetje
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bang in het donker en ons Dorot die toch wel goed de schijterij had op het hoogteparcours,
gevolgd door de heeeerlijk zelfgemaakte frieten en kaassoufflés! Sien was ons Martine wel
héél dankbaar #slijmbal !
We ♥ Hollanders! (en we love de mimizalf van Luka)
Omdat we uiteraard rich-bitches waren konden we met ons geld smijten, en dat deden we
ook, want de volgende dag trokken we naar het tropisch zwembad!! (met dank aan Jani haar
mama die haar een briefje had geschreven en verteld had dat dat zwembad bestond hihi).
Ook daar, en ervoor in de winkel, keken we met open mond naar hoeveel jullie wel ni
kunnen fretten! Hoho, en allemaal zo’n magere
mie’s….

#toomuchfood

Jaja, zalige tweedaagse, met een ietwat bizarre
fietstocht-weg die we volgens Google maps moesten volgen… gevolgd door ne goeie vette
spaghetti op de bash en heerlijke gezichtsmaskertjes!
Dan volgde nog de call of duty, waar het doel van het spel niet echt bereikt was, en het
enige echte foodtruck festival samen met de aspi’s, waar jullie in jullie prachtige
fietskraampjes jullie heerlijk voedsel en drankjes aanboden aan het publiek (en ja we weten
dat ook daar valsgespeeld werd met de muntjes). Dat was echt een super gezellig
dag/avond!!!!!!!!!!!!
En zo eindigde het kamp met de sublieme
loizendans en het beste cadeau ever !!
Hooooooooooooouuuuuuuuuu, balen dat
het erop zit seg!!!!!!!!!!
Meiden, bedankt voor echt het fantastische
jaar en mega subliem kamp!!!!
Xxxxxxxxxx MUCHOS LOVOS FROM JANI
EN KATRIJN
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ASPI’S
ASPIcodex
2016-2017
AspirantenWetboek 2016-2017
(B.S., 10 september 2017)
HOOFDSTUK I. Jaar
AFDELING I. OMSCHRIJVING
1. §1 Een ‘Gemane Aspi’: een 16,17,18 -jarig meisje die niets liever doet dan roddelen,
shopt, op vakantie gaat, geniet van het leven, feest, EN op bivak met Chiromeisjes Dworp
gaat.
§2 Een ‘Gemane Aspileidster’: het in voorbedoelde artikel, maar dan net iets ouder.
AFDELING II. WAT EEN JAAR
2. Wat een jaar, wat een jaar!! Het was echt gemaan en daardoor kon het niet anders dan
een geweldig Bivak worden, en dat gebeurde ook!
HOOFDSTUK II. Bivak
AFDELING I. FIETSTOCHT
3. Een ‘fietstocht’: een groep meiden die naar hun kampplaats fietsen. #diezijnzot
4. Met 18 (+de minder belangrijke tiptiens) vertrok de gemane aspigroep richting Voeren
City, wat een uitdaging was ons dat?? Duuzend bergen (jaja echte bergen, geen
heuveltjes) overwonnen, slecht weer, mooi weer, hallo? MAAR hierdoor zijn we miljoen
keer zo fier op jullie! #fietsenislove #fietsenislife
5. Knooppunten zijn fijn, maar Bob zijn touren niet. Al moeten we hem nen dikke proficiat
wensen dat hij het heeft volgehouden met zoveel trienen (2 volle dagen dan nog wel) bij
elkaar. #LOVEBOB
6. Nog maar 18 km fietsen in bob-taal is nog 45 km fietsen in werkelijkheid!
AFDELING II. ASPIDAG
7. Een ‘aspidag’: een dag waarop de aspi’s niet meer onze kindjes zijn ,
maar wij wel een dagske congé hebben (xd)
8. Hierover kunnen we niets anders dan WOOOOOW zeggen. Jullie zouden stuk voor stuk
geweldige leidsters zijn (Liese, Lore en Io kunnen dit dit jaar al een keertje bewijzen)!!
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9. Originele programma’s, pinterest-waardige knutselwerkjes, zotte ideeën, noem maar op.
Jullie hadden/konden het allemaal!! (Niet moeilijk natuurlijk met zo’n voorbeelden als
wij)
10. §1’s Avonds werd er volop met de konten geshaked en dit tot in de vroege uurtjes!
§2 Jammer dat er geen afterparty was in de eettent… (want de eettent is echt wel de
leukste plek van bivak)
AFDELING III. TWEEDAAGSE
11. Een ‘tweedaagse’: De crème de la crème, de kers op de taart, het neusje van de zalm, de
gin bij de tonic,… van bivak, zeker als je zoveel geld in kas hebt!!
12. Maastricht
§1 Een plaats in Nederland, ook wel shopparadijs genoemd.
§2 Na een zeer snelle en korte fietstocht kwamen we aan in Maastricht, SHOPPENNNN,
sommigen onder ons gingen dan ook loco! Terwijl er genoten van een Mcdo’tje en
terraske, shopten de anderen zich letterlijk blut!
§2 Heel veel tijd was er niet, want het
VAN DER VALK- hotel stond ons op
te wachten. Wat een luxe: bubbelbad, zwembad, sauna’s, stoombad, gratis koffie en
vooral niet vergeten een zalig bed (met heel erg donkere gordijnen #genieten)!
§3 Wederom niet heel veel tijd, want de kas kon ons trakteren op een lekker Mcdo Menu
(jammer dat we het kassaticket niet konden scannen met ons Mc-scanners, nog steeds
een beetje teleurgesteld..), waarna we ons haastten om op tijd op de Ladies Night in
Pathé Maastricht te geraken, de paaldanseressen en het ***-standje waren de favoriet.
Leuke goodies werden uitgedeeld, en Liese kreeg er zelf een mee naar huis
#luckybastard!! De film (Girls Night Out) was niet helemaal wat we verwacht hadden,
maar kon er nog steeds mee door!
§4 Een terraske daar zeiden de aspi’s geen nee tegen! Stoem da we in Holland waren en
enkel de 18+ iets konden drinken, ma de sfeer werd helemaal niet verpest door deze
kleinigheid!
§5 Terug in het hotel, hielden sommigen nog een wasfeest, anderen keken dan weer rare
of moeten we zeggen vuile dingen op tv, (de leiding ging vooral slapen, en zalig da da
was)
13. Valkenburg
§1 Een plaats in Nederland, ook wel het Oostenrijk of Duitsland van Nederland genoemd.
§2 Jaja, papa ik heb echt die bekende berg in Nederland uit de koers (af)gereden
#Cauberg! Lasershooten in de grotten, was toch de favo bezigheid van Anso en Io, ze
konden er geen genoeg van krijgen. Die twee dwaze Hollandse trienen da het spel
verpestten, gaan we toch ni snel vergeten ;) Met de kabelbaan naar boven, even
tokkelen (wa een paar schrikkies ni durfden, mopje he ni iedereen kan alles durven),
even op de rodelbaan (Da ina eigelijk ni zo goed kon :p) en terug naar beneden. Einde
dag. Lol, er stond ons nog een heuse fietstocht te wachten, ahja en ondertussen maakten
we E.I.N.D.E.L.I.J.K een kreet (High School Musical for the win)(die aanhoorbaar was)!!
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AFDELING IV. WE SPELEN EEN SPEL VANDAAG
14. Een opsomming van de spellen die we speelden:
§1 De volledige weg (van Pinkel tot Leiding) #geblindoektschminken
#verstoppertjeindonker
§2 Foodtruck Festival: #VijventwintigEurosOpdoenInDeColruyt
§3 Mission Impossible #stilzijn
§4 Escortebureau #RenskeMuylkansteengoepaaldansenWTF
§5 Festival challenge #Aspival
§6 Massaspelen en Volksdansen #Heidiwastoennaardedokter
§7 Baywatch Noordzee Edition #slip’nslide
§8 Schoonheidssalon Zloenka #maskertjess
§9 Boys on the beach #Karen<3Steven #inawastoennaarhetziekenhuis
§10 Doop Laure, Enya en Heidi #stikkendeEnya
§11 Switch quizzzzz #HSM #waterdrinkenvoorhetleven
§12 Kampvuur #megagroot
§13 Cocktail-ijsjes maken #mojitooo
15. Een opsomming van de spellen die we niet speelden #jammer:
§1 Ijsbreker
§2 Escape the container
HOOFDSTUK III. Melig gedoe
16. Melig gedoe: een afscheidsmoment, soms met een traan, soms met een lach.
17. We gaan jullie missen, zijt daar maar zeker van! De leuke gesprekjes, de sappige roddels,
de lachmomenten, de spelletjes, gewoonweg samen met jullie stinken in ‘t aspilokaal en
ver daarbuiten. Een grote groep, met een nog groter hart!
Ciao Adios, we’re
done!!
Heel veel liefs Lenkawesome & Zowerelds <3
HOOFDSTUK IV. Awesome Pics
18.
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Bedanking kokjes
Ook dit jaar hebben onze kokjes ervoor gezorgd dat we elke dag met ronde en gezonde
maagjes konden ravotten. Jaja, die 10 dagen zijn een waar eetfestijn dankzij jullie 5sterren
maaltijden!
BEDANKT MERCI DANKUVRIENDELIJK
voor de lekkere BBQ, macaroni met hesp en kaas, spaghetti, veggiburgers, puddingskes,
pannenkoeken, koud buffet, croque-monsieur, vol-au-vent, Griekse pasta, fruitslaatjes, die
heerlijke soepkes, de fantastische spinaziepuree…
Het was geweldig om jullie dit jaar er weer bij te hebben en we kijken al uit naar jullie
volgende creaties!! Ook hebben we enorm genoten van de toffe sfeer! We vonden het een
super kamp met jullie!!!
Sabine, Bob, Nadia, Leen, (meester) Koen, Erik, Hadewijch, Joke, Bea, Cindy, Katlijn, Wendy
(en minichef Kobe) , John en onze Koen!
dankuwel dankuwel dankuwel dankuwel dankuwel dankuwel dank dank dank dank dank
dank

dank

dank
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Afscheid leidsters

Met spijt in ons hart nemen we ook dit jaar afscheid van twee leidsters. Hun chirocarrière
startte al van kleins af aan en gaandeweg waren zij geen énkel spatje enthousiasme
verloren! Ook als leiding konden zij vele speelse meisjeshartjes bekoren!
We willen hen bedanken voor al die fantastische momenten, hun inzet, enthousiasme en
nog veeeeeel meer. NEN DIKKE VETTE MERCI voor al die schoon chirojaren ♥♥♥
En tot nog is hé !

Katrijn

Silke
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Voorstelling nieuwe leidingsploeg!
Hieronder vinden jullie de nieuwe leidingsploeg voorgesteld per groep

PINKELS

Liese is er al bij sinds haar 4 jaar en is nu voor het leiderschap meer dan klaar. Ze is een
echte prinses en zal een topleidster zijn voor de kindjes van zes. Ze vindt de paarse groep de
leukste die er bestaat en staat vanaf nu elke zondag met volle goesting paraat!!
Een enthousiaste leidster voor groot en klein, daarvoor moet je bij Zoë zijn! Haar energiegehalte is nooit lager dan 100%, altijd lachen gieren brullen als je bij haar bent! Met een
rugzak vol ideeën en het bivakprogramma waarschijnlijk al zo goed als klaar, bereidt ze haar
met Lenka en Liese samen voor op het paarse pinkeljaar!
Lenka Pé is echt wel een toffe mée. Met de stoten en fratsen van deze krullebol, beleef je
het hele jaar door gegarandeerd lol! Met haar zal je altijd plezier beleven, plus nog eens die
twee andere meiden, dat zal vonken geven!
**************************************************************************
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SPEELCLUB

Dit fameus bekende duo, ging voor de foto van hun nieuwe groep in het fluo.
Geel wordt hun nieuwe lievelingskleur, 0% kans dus dat dit jaar voor de speelclubjes eindigt
in mineur! Een combinatie van dagen vol actie en dan weer even op ’t gemak, de perfecte
samenstelling voor een geslaagd bivak! Maud en Naomi starten allebei hun tweede
leidingsjaar, zij aan zij staan ze al te popelen om te beginnen, dus, beste speelclubjes, hou
jullie al maar klaar!!
***************************************************************************

KWIKS
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Zoals jullie weten is 13 een ongeluksgetal, maar dat is voor Io zeker niet het geval. Haar 13de
chirojaar gaat ze in als leidster van de kwiks, met Lore en Sien vormt ze een goeie mix.
Lore zit vol goede ideeën en weet altijd wel iets te doen, dat komt goed van pas als leidster
bij groep groen! Dit jaar staat ze er helemaal, het chirojaar van de kwiks wordt ongetwijfeld
fenomenaal!
Last but not least wordt de groene leidingsploeg vervolledigd door ons Sien. Je zal haar nooit
zonder een lach op haar gezicht zien! Ze staat steeds voor alles en iedereen klaar, dit wordt
ongetwijfeld een topjaar!
***************************************************************************

TIPPERS

Een portie vrolijke chaos mag zeker niet ontbreken, daar kan Naïma wel over meespreken!
Ze staat met vol goede moed klaar voor haar derde leidingsjaar. Ze houdt van een breed
kleurenpalet, maar toch wordt rood dit jaar extra in de verf gezet!
Ook Jani is ondertussen al aan haar derde leidingsjaar toe, maar ze is het nog lang niet moe!
Met dit energieke duo zullen de tippers zeker wat avonturen beleven, samen zijn ze klaar om
al hun meest bizarre en meest ver gezochte ideeën samen te bundelen en alles te geven!
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TIPTIENS

Na de vele clues en hints weten nu ook de tiptiens wie volgend jaar hun leiding zal zijn.
Jaja, met deze meiden bij die blauwe groep wordt het kot te klein!
Bij Mona zijn al 7 chirojaren verstreken. Ze heeft de chiromicrobe stevig te pakken, zo heeft
het gebleken. Boordevol enthousiasme, en af en toe eens een flapuit,
Nu draagt ze met trots haar blauwe chirofluit!
Als ergotherapeut in spé draagt Marlies steeds veel zorg met zich mee! Met een stukje
bananencake en spellen vol vermaak, valt ze zeker en vast wel in de smaak!
**************************************************************************
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ASPI’S

Annelore heeft een heel creatief brein en zal dus een fantastische aspileidster zijn. Met een
moederhart van tijd tot stond, maar ook het grootste giechelkont! Ze maakte altijd al spellen
over alles wat je maar bedenken kan, en dit jaar is ze dat zeker en vast ook weer van plan!
Clara verhuist van jong naar oud, niets dat haar daarvan weerhoudt! Haar tweede jaar
leidster start ze met volle goesting, ze vervolledigt het aspiteam met haar eigen ding. Voor
de aspi’s staat zij paraat, en wees maar zeker dat ze er ook dit jaar vollenbak voor gaat!
Dorien neemt weer haar vertrouwde oranje fluit in de hand, dus hoe ze die oranje meiden
moet trotseren daarvan heeft ze wel verstand! 1,2,7 alles geven, de aspi’s gaan met dit
leidingsteam sowieso een jaar om nooit meer te vergeten beleven!
****************************************************************************
VB Bij onze Koen zit Chiro in hart en nieren. De
combinatie van dat enthousiasme en zijn volwassen
houding, maken van hem een toffe en begripvolle VB!
Nu hij al enkele jaren onze VB is, kent hij onze chiro
ook al door en door! Hij staat ons met raad en daad
bij en je kan steeds op hem rekenen. Koen zat
jarenlang zelf in de Chiro en weet dus wel van
aanpakken. Regelmatig woont de VB een vergadering
bij en brengt hij nieuwe ideeën aan om onze Chiro
nog beter te doen draaien. Zo krijgt de leiding ook
een beter beeld op een bepaalde problematiek of op
het uitvoeren van een bepaalde taak. De leiding kan
met eventuele problemen steeds bij hem aankloppen.
Een VB is natuurlijk ook zeer nuttig als extra aanspreekpunt naar de ouders toe, bij bepaalde
vragen en problemen kan u, naast de leiding, ook bij Koen terecht.
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Chirowerking
België telt maar liefst 921 Chiro’s. En daar zijn wij een van. Net zoals alle andere Chiro’s zijn
wij er om kinderen en jongeren uit de buurt samen te brengen en leuke activiteiten te
doen! Elke zondag van 14 uur tot 17.30 uur staat er een vrolijke ploeg leidsters klaar voor
een bende van +/- 60 leden. Alle meiden die zin hebben in pret, avontuur, samen spelen,…
en die tussen de 6 en 18 jaar oud zijn, worden met open armen ontvangen in onze
Kroesjpers-familie. Maar zoals het gezegde luidt ‘Chiro is meer dan alleen een zondag’ zijn
er ook tal van Chiroactiviteiten naast de spetterende zondagen (deze vind je wat verder in
dit boekje)
Onze Chiro is onderverdeeld in 6 afdelingen:
Pinkels
Speelclub
Kwiks
Tippers
Tiptiens
Aspi’s

6 tot 7 jaar
8 tot 9 jaar
10 tot 12 jaar
13 tot 14 jaar
15 tot 16 jaar
17 jarigen

Chiro uniformen
Om het groepsgevoel te stimuleren en om herkend
te worden dragen wij een uniform dat bestaat uit:
een rokje of een broekrok, een T-shirt of pull en
een hemd. Ook vragen wij aan elk lid om op
zondag kousen en stevige schoenen aan te trekken.
GSM’s en juwelen zijn natuurlijk uit den boze!
Pinkels zijn niet verplicht een uniform te dragen. Zeker vanaf de kwiks raden wij dit toch
aan.
Voor de aankoop van dit uniform kunnen jullie terecht bij jullie leidster. Meer info en prijzen
vind je op www.debanier.be
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Lidgeld
Om uw dochter elke week een spetterende zondagnamiddag
te bezorgen, hebben we uiteraard materiaal en dergelijke
nodig. Hier gaat een deel van het lidgeld dat u elk jaar betaalt
naartoe.
Maar met het lidgeld wordt uw kind ook verzekerd voor het hele jaar, maken we
uitstapjes,…
Het lidgeld omvat ook 10 kaarten waarmee u kan komen eten op onze eetkermis, deze
kaarten krijgt u rond de periode van maart.
Het lidgeld bedraagt €35 voor het eerste kind, en €30 vanaf het tweede kind (beide
dochters moeten wel in onze Chiro Kroesjpers Dworp zitten) en wordt gestort op het
rekeningnummer: BE64 7995 5053 8252 (gelieve naam en groep van uw kind te vermelden).
Gelieve dit tijdig te doen, zodat we de kinderen op tijd kunnen verzekeren en we een zicht
hebben wie al betaald heeft.

Vieruurtjeskaart
Elke zondag krijgt uw dochter een vieruurtje (koekje/chips + drankje), en dit aan de prijs van
€1. Om te vermijden dat de kinderen elke week €1 moeten meebrengen naar de Chiro, en
de kans lopen om dit muntstuk kwijt te raken, werken we met het systeem van de
vieruurtjeskaart. Uw kind neemt €5 mee naar de Chiro, geeft dit af aan haar leidster en
krijgt in de plaats een vieruurtjeskaart (deze wordt bijgehouden in de Chiro). Met deze
vieruurtjeskaart kunnen ze 5 zondagen een vieruurtje verorberen. Wanneer de
vieruurtjeskaart op is, krijgen ze deze mee naar huis om de week erna een nieuwe aan te
kopen.

Chirowebsite en Facebookpagina
Op onze Chirosite www.chirodworp.be kunnen jullie alle informatie nog eens nalezen. Ook
agenda-aanpassingen en belangrijke informatie worden hier gepost. Raadpleeg onze site
dus regelmatig! Ook op onze facebookpagina kan je terecht voor enkele toffe foto’s en
mededelingen.
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Jaarlijkse activiteiten
•
Overgang (10 september)
Op deze Chirozondag zullen de leden die overgaan naar een oudere groep “gedoopt”
worden. Door allerlei proeven zullen ze moeten bewijzen dat ze klaar zijn om over te
gaan. Voor de doop wordt door middel van een leuk spel de nieuwe leiding
bekendgemaakt. Dan zullen jullie eindelijk weten met welke leidsters jullie een jaar
lang plezier zullen beleven.
•
Startdag (24 september)
Startdag is dé start van het nieuwe Chirojaar. Op deze namiddag spelen we verschillende
spelletjes afgestemd op elke leeftijdsgroep en krijgen de kinderen de kans om kennis te
maken met nieuwe leden. Iedereen krijgt dus de kans om veel nieuwe vriendjes te maken
en geniet gegarandeerd van uren spelplezier. Ook alle vriendinnetjes zijn welkom om eens
te proeven van het chiroleven! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
•
Dia-avond (8 oktober)
Hierbij worden alle foto’s en filmpjes van het bivak aan de ouders getoond, zodat zij ook
een beeld krijgen van wat hun brave dochters zoal hebben uitgespookt gedurende deze 10daagse. Ook niet-leden zijn hier uiteraard welkom om te genieten van een voorproefje van
wat hen tijdens het kamp te wachten staat.
•
Jaarmarktfuif (14 oktober)
Onze jaarmarktfuif is al jarenlang een groot succes voor jong en oud en vindt plaats in een
grote tent aan de Pastorij in Dworp. Er is een kinderfuif voorzien van 19u tot 20u30 dus de
kleinsten zijn zeker en vast ook welkom! Vanaf 21u begint de fuif voor de volwassenen.

•
leidingsweekend (21-22 oktober)
Dit is een weekend dat alle leidsters samen vergaderen over het volgende Chirojaar en de
verdeling van onze activiteiten plaatsvindt. Hierbij wordt ook de vriendschapsband tussen
de leidsters onderling nog aangesterkt zodat onze Chiro nog hechter wordt. (dit weekend is
het dus geen chiro)

•
Christus Koning (26 november)
Vroeger was het feest van Christus Koning, het feest van de Koning der Koningen,
een van de hoogdagen voor de Chiro. In de parochie was er een viering en
jeugdhulde, en 's avonds was er feest voor de ouders. Het thema Christus Koning
verdwijnt stilaan vanaf de jaren 1960, maar veel groepen houden tradities in ere en
vieren nog Christus Koning, weliswaar met een hedendaagse invulling. Wij vullen
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deze dag in met de hulp van oudleiding. Zij worden dan nog eens opgetrommeld en
maken voor alle leden en leiding een spel. Ook de kookouders zijn van de partij om ons
te voorzien van een lekkere maaltijd.
•
Sinterklaas (3 december)
Ook bij ons komt de sint op bezoek! Samen met de Chirojongens verwelkomen we de Sint
en vullen we onze maagjes met het lekkere snoep. Er is ook een grote kans dat we de Sint
eerst nog moeten gaan zoeken, hij verdwaalt af en toe wel eens omdat hij de buurt hier niet
zo goed kent. De tippers, tiptiens en aspi’s zullen de sint vanaf 17u mogen gaan begroeten!
•
Eetkermis (21-22 april 2018)
Onze eetkermis is zonder twijfel één van de meest belangrijke
activiteiten gedurende het Chirojaar. Hier kan iedereen zijn buikje
vullen met vol-au-vent, spaghetti, lekkere haantjes, … en staat de
leiding klaar om jullie op jullie wenken te bedienen.
•
Bivakvoorbereidingsweekend (1-2 april 2018)
Tijdens dit weekend brengen alle leidster hun ideeën samen om een leuk kampthema te
bedenken en alle voorbereidingen te treffen om van het bivak weer iets onvergetelijks te
maken.
•
Bivak (21-31 juli 2018)
Dit is de afsluiter van het Chirojaar waarin we 10 dagen lang
leven in een fantasiewereld vol spanning, avontuur, sensatie,
actie en nog zoveel meer. Een bivak sluiten we over het
algemeen ook af met een gigantisch, spetterend en gezellig
kampvuur. Door de 2-daagse voor de oudste groepen, de
dagtocht voor de jongsten, de zangstonden, vriendjesdag,
toneeltjes, massaspelen, bezinning en zo voort en zo verder
wordt het bivak pas echt onvergetelijk!
Dit avontuur start elk jaar op 21 juli en eindigt op 31 juli en dit alles kan aan een
economische prijs van 125 euro voor het eerste kind en 115 euro vanaf het tweede kind.
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Communicatie
Wij waren al een tijd op zoek naar een manier om jullie als ouders sneller en nauwkeuriger
op de hoogte te houden van zaken die belangrijk zijn voor jullie en jullie dochters. Die
manier hebben we enkele jaren geleden gevonden in gimme.
Gimme is een systeem waarmee we jullie via internet en e-mail allerhande berichten
kunnen sturen. Gimme laat ons ook toe om online antwoordstrookjes (voor vb. uitstappen,
wafelverkoop,…), beelden en zelfs hele foto-albums aan onze berichten te hangen.
Voortaan zult u van ons dus e-mails krijgen via het gimme platform.
Om gimme te kunnen gebruiken, hebben wij wel uw e-mailadres nodig en moeten jullie een
aantal stappen ondernemen.
 Mogen wij u vragen om naar onderstaande webpagina te surfen: www.gimme.eu

Stap 1: Surf naar https://app.gimme.eu/register. Vul je e-mail adres in en klik
op "registreer"
Stap 2: Open je e-mail programma en klik op de link om je profiel te verifiëren.
Stap 3: Vul je voor- en achternaam in.
De rol is je rol als ouder of grootouder. Bv. “mama van Victor”.
Typ 2 keer je zelf gekozen wachtwoord in ter controle.
Stap 4: Klik op "Kaart openen" om op een landkaart de organisatie aan te
duiden die je wil volgen.
Stap 5: Zoek op de kaart de organisatie die je wil volgen. Klik op de
organisatie die je wil volgen. Er zal een paneel verschijnen.
Stap 6: Wanneer je de organisatie die je wil volgen gevonden hebt, klik dan
op “Organisatie volgen” en vink de kanalen aan die je wil volgen
Stap 7: Klik aan de linkerkant op “alles tonen”.
Je prikbord wordt nu gevuld met de informatie die aan
het kanaal gelinkt werd dat je volgt
Alvast bedankt voor jullie medewerking! We hopen zo op een efficiënte manier te kunnen
communiceren.
VOOR OUDERS DIE AL GIMME HEBBEN: wanneer je kind van groep verandert, moet je je
uitschrijven in haar oude groep en inschrijven in de nieuwe groep! Hoe doe je dat?
Deze video legt het je perfect uit: https://help.gimme.eu/handleiding-voor-ouders/startnieuw-werkjaar-laat-ouders-zelf-hun-kanalen-aanpassen/video-de-kanalen-op-je-prikbordaanpassen-aan-een-nieuw-werkjaar
(op de online versie van dit boekje dat je terugvindt op onze site, kan je deze link overnemen)
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Dia-avond
Chiromeisjes Dworp stellen voor:

FILMPREMIÈRE
CORDON
Wil je nog eens terug denken aan het leuke
bivak? Of zijn het je ouders, broers, zussen,
familie die wel willen te weten komen wat
je daar allemaal hebt uitgestoken? Wel
mama’s en papa’s, meisjes zelf, we zullen
jullie niet langer meer laten wachten op het
beeldmateriaal!
Iedereen is welkom op zondag 8 oktober want dan organiseren we een gezellige dia-avond
in de meisjeslokalen! Om 16u verwachten we jullie, en kijken we allemaal samen naar de
prachtig in elkaar gestoken bivakfilm!
Natuurlijk mogen jullie na de film nog iets blijven drinken…
Het belooft een nostalgische avond te worden!
Wij kijken er alvast naar uit om nog eens knus met onze oude groep al die fantastische
momenten te herbeleven in onze gedachten en nog eens goe te lachen met enkele
prachtige kiekjes en zotte filmpjes!
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Agenda
September
10/9
17/9
24/9

OVERGANG
GEEN CHIRO (!! WEL voor pinkels en kwiks !!)
STARTDAG (neem je vriendinnetjes maar mee!!!)

Oktober
1/10
8/10
14/10
15/10
22/10
29/10

CHIRO
CHIRO + DIA AVOND (om 16u)
Kinderfuif! (allemaal welkom om samen met de leiding
jullie beste dansmoves uit de kast te halen!)
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO (leiding is op leidingsweekend)
CHIRO

November
5/11
12/11
19/11
26/11

CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO: CHRISTUS KONING

December
3/12
10/12
17/12
24/12
31/12

CHIRO: SINTERKLAAS (vanaf tippers chiro vanaf 17u!)
CHIRO
CHIRO
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO (maar alvast onze beste wensen hihi!!!)
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Pinkels
Zoë Matton (hoofdleiding)
0474/02.98.60
zoematton@outlook.com

Liese Ceuppens
0498076240
lieseceuppens@hotmail.com

Lenka Pé
0470/22.44.07
lenka.pe@hotmail.com
Speelclub
Maud Matton
0499/232511
Maud.matton@hotmail.com

Kwiks
Sien Debremaeker
0477805790
sien-matton@hotmail.com
Io Nieuwjaers
0472600307
io_nj@hotmail.com

Naomi Voets
047968149
naomivoets@gmail.com

Lore Thys
0471247565
loretheys@outlook.com

Tippers
Naïma Ouindi
0475/81.41.56
ouindi.naima@gmail.com

Jani Van Roy
0471/56.65.53
janivanroy@hotmail.com

Tiptiens
Mona Cambron
0470029099
mona.cambron@hotmail.com

Marlies De Genst
0471/68.99.08
marlies_422@hotmail.com

Aspi’s
Annelore Michiels
0494/23.74.78
anneloremichiels@hotmail.com

Clara Vanhaerents
0470695219
claravanhaerents@hotmail.com

Dorien Degrève
0477/06.32.13
dorien_degreve@hotmail.com
VB
Koen Taveirne
0484/77.47.55
koentaveirne@yahoo.co.uk
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