KROESJPERGAZET

septermber – oktober – november

h

………………………………………………………………………………
7 weken geleden , dag 1 op bivak.
Het begin van de 10 beste dagen van het jaar.
We gingen weer helemaal uit ons dak,
Maar nu staan we voor een nieuwe uitdaging klaar.
Nieuwe leiding, nieuwe groep, nieuwe vrienden
en bakken vol spelplezier.
Dat kan je bij de Kroesjpers allemaal terugvinden,
het grootste zottekot van Dworp, dat vind je hier!
Dus meisjes, hou jullie vast,
en beleef samen met ons de mooiste chirodagen.
De leidsters halen weer al hun creatiefste ideeën uit de kast.
Kom zeker eens een kijkje nemen, je zal het je niet beklagen!

………………………………………………………………………………
Heyhoooiiii allerbeste kroesjpers, mama’s en papa’s!
Als je dit leest, heb je de allereerste kroesjpergazet van het nieuwe jaar waarschijnlijk
in je handen!
“Watte-gazet?!”
De kroesjpergazet is een boekje, geschreven door onze leidsters, dat je 4 keer per jaar
kan verwachten. Je vindt er steeds een verslagje terug per groep, zodat je wat kan
meevolgen wat wij (of je dochter) allemaal uitspoken op zo’n chirozondag. Verder
staat er in deze boekjes ook zeer nuttige info i.v.m het lidgeld, pullen, de komende
activiteiten, onze eetkermis, chiro/geen chiro…
Zeker de moeite om een kijkje te nemen dus!
In deze eerste editie vind je het volgende terug:
Bivakverslagen per groep, leidingsvoorstelling (spannend…), informatie i.v.m. het
lidgeld en een overzicht van enkele nuttige data’s en activiteiten.
Ook dit jaar staan we met een kersverse leidingsploeg klaar om elke zondag de meisjes
een fantastische tijd te bezorgen:
Sien, Moon, Renske, Naïma, Liese, Clara, Heidi, Hanne, Marlies, Zoë, Merel, Maud, Io,
Naomi, Lore, Ina en Jani
Indien u vragen heeft, of u wil gewoon eens een babbeltje slaan met de leidsters van
uw dochter, aarzel dan zeker niet om even langs te komen of te bellen!
VEEL LEESPLEZIER!

Bivakverslagen per groep

Speelclub♥

♥

Kwiks♥

♥

Tippers♥

♥

Heyhallooooooww liefste tippermeiden!
Zijn jullie klaar voor een mega-emotionele (not) terugblik op de 10 beste dagen van het jaar
(voor diegene die wat trager van begrip zijn: het bivak weliswaar). Hier komtie!

De allereerste ochtend was al meteen een specialleke, helaas was iedereen die nacht
blind geworden. Wij vonden het alleszins een plezierig zicht om jullie te zien knoeien
met de melk en de choco (die op mysterieuze wijze ineens veranderde in salami bij
Britt). De ogen herstelde op magische wijze, maar verlost van handicaps waren jullie
voor de voormiddag nog niet! Graag nog eens een groot applaus voor Rune, de
terechte winnares van Tournée Handicapée!

In de namiddag werd onze kampplaats getroffen door een grote wormenplaag!
Gelukkig konden we rekenen op jullie wormenbestrijdingsskillz en was de kampplaats
nadien zo goed als wormenvrij! Ook graag nog eens een groot applaus voor Amélie,
die op zeer bizarre wijze als enige een volledig toertje rond de tafel kon draaien!
De volgende dag was het in de voormiddag vriendjesdag, met de coole lasershooting
als special touch! Die namiddag streden jullie voor de WK voetbal titel, met als
afsluiter de exclusieve match op de bash met bruine zeep.

Na de fameuze wandeltocht, inclusief wat gezaag en geklaag, werden we op
tweedaagse uiteindelijk toch beloond met goe veel frisdrank en boef, en een tof
spelleke kubb! De volgende dag kwamen de kokjes ons redden van een tweede helse
wandeltocht en reden we met de auto richting de lasershooting en botsautovoetbal!
Bedankt Sabine en Joke ♥ De dag sloten we af met een hapje en drankje voor de
jarige dames!

Verder was er nog de verfoorlog in de duinen, de toch wel geslaagde lachtherapie,

levend stronten en aspidag.

Amélie won de

gouden spatel , bij deze: die hamburger mag je ons zeker nog eens

voorschotelen! Elise, jou gerecht beviel ons iets minder goed, maar toch een 10/10
voor creativiteit met je pannenkoek met zwanworsten, doritos, peperkoek en lekker
veel kruiden!
Jenne verdiende verder nog de prijs van beste hond. Het hondenspel was absoluut
een perfecte afsluiter voor dit mooie bivak, jullie waren stuk voor stuk prachtige
hondjes.

Helaas hebben we zelf de laatste avond ook mogen ondervinden hoe het voelt om aan
een leiband te hangen (bedankt hiervoor )

Liefste meisjes, het was een bivak om niet snel te vergeten!
Veel plezier in het nieuwe chirojaar, merci,
en tot de noste hé! ♥♥

Tiptiens♥

♥

Bedanking kokjes
Ook dit jaar aan het front hebben onze kokjes ervoor gezorgd dat
we elke dag met ronde en gezonde maagjes konden plezier maken
zonder honger te lijden. Jaja, die 10 dagen zijn een waar eetfestijn
dankzij jullie 5sterren maaltijden! Zowel voor sfeer & gezelligheid
als het eten zeggen we:
Een dikke, welverdiende

10
BEDANKT MERCI DANKUVRIENDELIJK
voor de lekkere macaroni met hesp en kaas, spaghetti op de bash,
veggi’burgers’ (toch nog altijd lekker), fruitslaatjes,
pannenkoeken, koud buffet, pastaslaatjes, vol-au-vent,, 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!!
Hadewijch & Erik, Nadia, Cindy, Sabine, Joke, Jonatan & Emanuelle, Wendy &
Frieder (en minichef Kobe), Katlijn, John, en natuurlijk onze Koen!
Dankuweeeeeeeeel dankuwel dankuweeeeeel dankuwel dankuweeeeeeel
dankuwel
dank

dank

dank

Afscheid leidsters
Met spijt in ons hart nemen we ook dit jaar afscheid van enkele kleppers van onze
chiro. 3 topvrouwen, 3 geweldige leidsters, 3 vriendinnen voor het leven.
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, voor al die herinneringen voor het leven♥♥♥
Eens een kroesjper, altijd een kroesjper!
En tot nog is hé !

ANNELORE
Anneloco

LENKA

Lenki@live

MONA
Moena

Helaas verliezen we buiten deze 3 fameuze vrouwen ook nog een geweldige
mankracht die ons team steeds vervolledigde! Graag bleef hij achter de schermen voor
het grote publiek, maar toch mag geweten worden dat onze chiro altijd op hem kon
rekenen! Dus halen we voor deze klepper nog eens ons rijmtalent naar boven:
Wat is een chiro zonder VB?
‘T zou gene vette zijn, neenee.
Wat zijn de Kroesjpers zonder onze Koen?
Is da nog wel te doen?!
In ‘nee’ zeggen was hij niet altijd even goed,
maar enthousiasme en liefde heeft hij vast en zeker in overvloed!
Voor al onze vragen, of plezante babbeltjes, konden we steeds bij hem terecht.
Potverdekke, Koentje, je deed dat helemaal niet slecht!
Als VB bij Chiro Dworp sluit hij de boeken,
maar misschien heeft hij nu wel tijd om een deftige auto te zoeken!
Geniet van de liefde, het kubben en nog veel lekker bier,
en moest ge u tussendoor toch nog eens vervelen, altijd welkom hier!

Voorstelling nieuwe leidingsploeg
Met de quote ‘na regen komt zonneschijn’, beginnen we nu aan de kersverse
leidingsvoorstelling per groep!

Io en Lore zetten allebei hun tweede jaar als leiding in. Ook dit jaar zijn ze weer
geladen met bakken vol zin! Io, af en toe misschien wat lui, maar altijd in een goede
bui. Goeie dansmoves heeft ze ook zeker wel, en ze is altijd te vinden voor een creatief
en lekker zot spel. Het zacht en lief karakter van Lore, zal de pinkeltjes zeker wel
bekore(n). Voor een stevige knuffel staat ze altijd paraat en ook is ze iemand die er
steeds helemaal voor gaat.
Renske staat steeds paraat voor groot en klein, dus als er iets is moet je bij haar zijn.
Met haar in de buurt is vervelen verleden tijd, want al haar spelletjes lopen over van
creativiteit. Voor sommige pinkels wordt dit jaar een nieuw begin, en Renske zet
samen met jullie haar eerste jaar als leidster in!
Die paarse fluit zullen ze alle 3 met grote trots dragen, pinkeltjes, maak jullie klaar voor
supergeweldigfantastische chiro(zon)dagen!
**********************************************************************

Ons Sien zal je nooit zonder glimlach op haar gezicht zien! Voor elk praktisch probleem
weet ze wel een simpele oplossing. Verder zijn unicorns, prinsessen en
zeemeerminnen helemaal haar ding! Dit jaar neemt ze drie nieuwe leiding met haar
mee. Speelclubjes, geen nood, dit Chirojaar wordt absoluut meer dan oké!
Merel Terrijn, in 1 woord perfect te beschrijven: megasuperfijn. Een dansje met
fantastische moves slaat ze zeker nooit af, en blijkbaar is ze in ‘struisvogellopen’ ook
wel straf. Haar eerste jaar als leiding start ze met veel goesting,
die gele kleur is nu al helemaal haar ding!
Hanne staat al 12 jaar elke zondag klaar met een lach om weer te beginnen aan een
nieuwe chirodag. Nu staat ze elke zondag paraat bij de kindjes. Deze worden zonder
twijfel allemaal haar dikke vriendjes. Houd jullie al maar goed vast want als ons Hanne
er is, dan is dit jaar alles behalve mis!
Bij Heidi kan je altijd terecht voor een luisterend oor en ze leidt alle spelletjes op een
goed spoor. Kinderen entertainen kan ze goed, ze weet vast en zeker hoe het moet. Ze
roept al luidkeels: “Geel, geel, geel” ; die kreet kan ze ondertussen al supergoed. Hou
jullie al maar vast, want op haar planning staan spelletjes in overvloed!

**********************************************************************

Met een schoon kopke blonde haren en een brede lach, staat Moon altijd klaar om
spelletjes te spelen op zondag. Tegen een lekkere pizza zegt ze niet snel nee, in
tegendeel, geef er haar maar direct twee (mopje)! Daarentegen is ze is niet echt grote
fan van kleine beestjes, maar met Moon als leidster is naar de chiro gaan leuker dan
1000 feestjes!
Met het nodige (of meer dan nodige) enthousiasme, schudt ze op 1,2,3 een pareltje
van een spel uit haar mouw. Enkel vlinders zijn niet echt haar ding, maar voor de rest
zegt ze nooit nee tegen een uitdaging. Kortom, zeg alle traantjes maar gedag, want
met Ina in de buurt verschijnt er op ieders gezicht automatisch een lach!
Liese is er al bij sinds haar 4 jaar en kijkt nu volop uit naar haar tweede leidingsjaar.
Aan het enthousiasme-gehalte van de vorige twee moet ze zeker niet onderdoen, dat
komt goed van pas als leidster bij groep groen!
*********************************************************************

Jaja, je ziet het goed, de gekende zusters vormen dit jaar samen met Clara het rode
team, is dat niet subliem?!
Maud weet al van aanpakken, want bij de rode groep staat ze voor de tweede keer.
Toen al met bakken vol zin, dit jaar alweer. Zoë heeft al ervaring met de allergrootste
en de allerkleinste, maar misschien vindt ze de tussengroep toch wel de aller fijnste!
Naast shoppen is Chiro hun andere vrijetijdsbesteding, bij dit duo kan je dus buiten
ravotten ook altijd terecht voor advies over alle soorten kleding.
Met Clara erbij als kers op de taart, is dit komende Chirojaar ongetwijfeld 100% goud
waard! Dit trio heeft aan ideeën nooit tekort, wees maar zeker dat dit voor de tippers
een topjaar wordt!
**********************************************************************

Een portie vrolijke chaos mag zeker niet ontbreken, daar kan Naïma wel over
meespreken! Ze staat met vol goede moed klaar voor haar vierde leidingsjaar. Een
goed pakske lachen doet ze ook wel graag en een koffietje bij het ontbijt op kamp
dringt ze ook wel eens graag. Ze houdt van een breed kleurenpalet, maar toch wordt
blauw dit jaar extra in de verf gezet!
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! Deze
blauwe groep bevalt haar zo ontzettend goed, dat ze hem gewoon zonder aarzelen
voor de tweede keer op rij doet!

*********************************************************************

Geel was haar lievelingskleur het
afgelopen jaar, maar nu is Naomi voor
het nieuwe oranje in haar leven
helemaal klaar. Een patser van kop tot
teen, zoals dit topwijf vind je er op de
hele wereld maar één! (ze is wel heel
gevoelig voor een blote teen)
Met bakken vol ideeën en keiveel zin,
zet Jani haar jaar als aspileiding in. Als
patser is ze nog in opleiding, maar in
het leiding geven heeft ze
ondertussen al 4 jaar ervaring. Samen
maken deze twee van dit jaar een
knaller van formaat. Aspi’s, watch out,
en sta maar paraat!

*********************************************************************

Als laatste houden we nog een plaatsje over voor onze nieuwe VB.
Wie, wat, hoe?! Dat delen we jullie het komende jaar nog mee!

*********************************************************************

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 +/- 100 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

6 tot 7 jaar

Speelclub

8 tot 9 jaar

Kwiks

10 tot 12 jaar

Tippers

13 tot 14 jaar

Tiptiens

15 tot 16 jaar

Aspi’s

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.
De uniformen kan je aankopen in de chirowinkels: De banier. Meer info vind je op
www.debanier.be
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.
Kroesjper- Chiropul
Wij verkopen ook onze eigen chiropullen voor maar 12 euro! Deze zijn bordeaux
gekleurd, en je kan er je naam op laten zetten. Wil je er graag zo eentje? Dan kan je
hiervoor terecht bij leidster Clara!

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.

Jaarlijkse activiteiten
• Overgang (9 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 (23 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 (30 september)
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 (20 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 (26-28 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 (25 november)
Vroeger was het feest van Christus Koning, 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 deze dag in met de hulp van oudleiding. Ook de
kookouders zijn van de partij om ons te voorzien van een lekkere maaltijd.

• Sinterklaas ( 2 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!
• Paasbrunch (7 april 2019)
Sinds 2 jaar geleden organiseren wij rond de paasperiode een eigen brunch! Hier kan
je voor een voordelig prijsje een hele voormiddag genieten van het zonnetje en een
buffet met heel wat lekkers: van spek met eitjes tot zelfgemaakte quiche met een
lekkere koffie of versgeperst fruitsap. Noteer deze datum dus maar goed in je agenda!
• Eetkermis (27-28 april 2019)
Onze eetkermis samen met de jongenschiro 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 (2019)
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.
• Uitstap Chiro (mei 2019)
Elk jaar maken we ook met heel de bende een leuke uitstap. Waar naartoe blijft
meestal nog even een verrassing, maar pret verzekerd!
• Bivak (21-31 juli 2019)
Dit is de afsluiter van het Chirojaar, de kers op de taart, 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 145 euro voor het eerste kind en 140 euro vanaf het tweede
kind.

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. 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-voorouders/startnieuw-werkjaar-laat-ouders-zelf-hun-kanalen-aanpassen/video-dekanalen-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)

Dia-avond

Chiromeisjes Dworp stellen voor:

FILMPREMIÈRE
OPERATION TOURNEPPE
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 30 september 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…
Voor de kindjes die nog niet mee op kamp waren, jullie mogen gerust (eventueel
samen met jullie ouders) mee kijken naar de bivakfilm, dan zie je al eens hoe het daar
loopt in die 10 dagen! Kindjes mogen ook op het uur dat de dia-avond begint worden
opgehaald, maar laat dit dan even weten aan de leiding van uw kind!
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!

Agenda
September
9/9
16/9
23/9
30/9

OVERGANG
GEEN CHIRO (tenzij je leiding laat weten dat het wel is)
STARTDAG (neem je vriendinnetjes maar mee!!!)
CHIRO + DIA-AVOND

Oktober
7/10
14/10
20/10
21/10
28/10

CHIRO
CHIRO
Kinderfuif + jaarmarktfuif! (allemaal welkom om samen met de
leiding jullie beste dansmoves uit de kast te halen!)
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO (leidingsweekend)

November
4/11
11/11
18/11
25/11

CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO: CHRISTUS KONING

December
2/12
9/12
16/12
23/12
30/12

CHIRO: SINTERKLAAS (vanaf tippers chiro vanaf 17u!)
CHIRO
CHIRO
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO (maar alvast onze beste wensen hihi!!!)

Pinkels
Lore Theys
0471247565
loretheys@outlook.com

Renske Muylaert
Renske.muylaert@gmail.com
0491913066

Io Nieuwejaers
0472600307
io_nj@hotmail.com
Speelclub
Sien Debremaeker
0477805790
sien-matton@hotmail.com

Merel Terrijn
Merel.terrijn@gmail.com
0478129059

Heidi Buntinx
heidi.buntinx@skynet.be
0470445570

Hanne Vande velde
hannevandevelde@gmail.com
0471783014

Kwiks
Moon Taveirne
moontaveirne@yahoo.com
0479196555

Ina Catherine

Liese Ceuppens
0498076240
lieseceuppens@hotmail.com
Tippers
Clara Vanhaerents
0470695219
claravanhaerents@gmail.com

Maud Matton
0499/232511
Maud.matton@hotmail.com

Zoë Matton (hoofdleiding)
0474/02.98.60
zoematton@outlook.com
Tiptiens
Naïma Ouindi
0475/81.41.56
ouindi.naima@gmail.com

Marlies De Genst
0471/68.99.08
marlies_422@hotmail.com

Aspi’s
Jani Van Roy
0471/56.65.53
janivanroy@hotmail.com

Naomi Voets
047968149
naomivoets@gmail.com

