Kroesjpergazet

❄ december

– januari - februari ❄

WOORDJE VAN DE LEIDING
Heyhallooo liefste chiromeisjes, ouders, sympathisanten!
We zijn weer aangekomen bij de maand december, wat gaat de tijd toch snel als je je
amuseert! Hoog tijd om iedereen dus nog eens op de hoogte te stellen van wat we zoal
hebben uitgespookt die afgelopen twee maanden. Wel beste lezers, na het lezen van dit
boekje zullen jullie weer helemaal up to date zijn!
Het chirojaar startte naar jaarlijkse gewoonte met onze superleuke startdag. Dit jaar was het
thema ‘kermis’, dus de sfeer zat er al meteen in! Ook kunnen we tal van nieuwe kindjes
(zowel jong als oud) verwelkomen die de chiromicrobe hebben overgenomen van hun
vriendinnetjes. Het is een plezier om te zien hoeveel enthousiaste kroesjpertjes er zijn
bijgekomen!
Na startdag was er overgang, de dag waar alle leden die naar een nieuwe groep gaan
gedoopt worden = de dag waar ook die leden met een ietsiepietsie beetje bang hartje naar
de chiro komen omdat ze niet weten wat hun te wachten staat. (Maar toch heeft iedereen
er altijd stiekem superveel zin in)
Natuurlijk is dit ook de dag waarop bekend wordt gemaakt welke leidsters bij welke groep
staan. Dit jaar staken we het concept in een creatief jasje en maakten we er een filmpje van
(thankssssssssss Maud). Deze kan je trouwens nog steeds terugvinden op onze
facebookpagina!
Helaas was er dit jaar geen Hofstade, maaaaar dat was dan weer een extra dag erbij om
leuke spelletjes te spelen!
Eind oktober was er nog onze geslaagde jaarmarkfuif, voorafgegaan door een legendarische
kinderfuif. Langs deze weg willen we ook nog eens iedereen bedanken voor de massale
opkomst, het was een top editie! En ja, we hebben weer wat nieuwe danstalenten ontdekt
😉
November sloten we af met Christus Koning, waar een mengeling van oudleiding en leiding
zorgden voor een dag vol spel en plezier, waarvoor een dikke merci! Natuurlijk mogen we
ook onze kokjes, die zorgden voor die heerlijke smoskes, niet vergeten te bedanken. De dag
eindigde met een warme choco of glühwein gezellig allemaal samen aan een vuurtje.
Ziezo, weeral een heleboel meegemaakt op zo een korte tijd! Verder in het boekje kan je nog
(na)genieten van de verhalen per groep. Vergeet ook zeker niet eens naar de pagina’s met
belangrijke informatie te bladeren!

Rest er ons nu nog één ding:
WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN ZALIGE KERST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!

Liese, Zoë, Lenka, Maud, Naomi, Lore, Sien, Io, Naïma, Jani,
Mona, Marlies, Annelore, Clara en Koen!

P.S. :

Ondertussen moesten we ook afscheid nemen
van ons Dorre. Met een mooie chirocarrière
achter de rug (zowel als lid en als leiding) en een
rugzak boordevol herinneringen wordt zij nu ook
oud-leiding. We gaan haar allemaal heel erg
missen, dat is een feit, maar je zal haar zeker en
vast wel nog eens tegenkomen in Dworpcity!
Merci Dorien, kuskusksus!!

Dan is het nu tijd voor de verslagjes per groep!

VERSLAG PINKELS

VERSLAG SPEELCLUB

VERSLAG KWIKS
Allerliefste-schattigste-Grappigste en luidste kwiks,
De eerste 3 maanden van het chirojaar zitten er al op ( OOOOOOOHHH) en wij vonden het alvast 3
fantastische maanden, waarin we super veel leuke avonturen beleefden.
O

Jullie enthousiasme werd al meteen duidelijk toen we de eerste week ons lokaal verfden en jaja ons
lokaal mag er echt wel zijn. Op startdag leefden jullie je helemaal op het springkasteel en in de
summopakken en daar ontdekten we ook dat jullie echte roddeltantes zijn… Ook bij de spelletjes die
we speelden gingen jullie er telkens volledig voor, het werd wel al snel duidelijk dat jullie van 2
dingen echt schrik hebben:
•
•

Enge films
Slowen met de jongens

Over de jongens gesproken, oehlala we hebben jullie nog nooit zo enthousiast zien meespelen dan
tijdens dit spel. We gaan nog wat moeten werken aan jullie kracht en intelligentie want op die
vlakken waren de jongens toch vééééééllll sterker. We zijn wel super trots op jullie rugby- en
touwtrek-skills, want op die vlakken waren de jongens toch echte mietjes 😉!
We kijken super hard uit naar de rest van het jaar, bivak en natuurlijk… (tromgeroffel) WEEKEND!
Dikke kus!
De tofste leiding EVER,
Sien, Io en Lore

Enkele wist-je-datjes:
Wist je dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kato mega sterk is in muur zitten.
Phoeby een goeie keuze heeft gemaakt door naar chiro Dworp gekomen (hihi wij zijn veel
leuker dan Huizingen).
Ditte de scouts heeft ingewisseld voor de chiro.
Fatimzahra super veel smoskes kan eten.
Kelly het toch wel heel leuk vond om de jongens te plagen…
Lien super goed raadsels kan oplossen.
Kaat heel goed weet hoe je baby’s moet ontvoeren.
Elina super lekkere popcorn heeft gemaakt met startdag.
Kytana momenteel aan de leiding staat in de aanwezigheden-competitie.
Roxanne super behulpzaam is als er moet worden opgeruimd.
Margo al heel veel strafpunten heeft verdiend.
Rhea haar tand letterlijk is verloren bij de boefquiz.
Lucie verslaafd is aan paprika chips.
Lore toch wel spijt heeft dat ze niet in jullie team zat bij rugby, sowrey.
Io eindelijk 18 is geworden.
Sien erdoor was op al haar examens.

Enkele kleine mededelingen:
•
•

9/12 is het om 17 uur infoavond in onze lokalen.
In januari is het voor de kwiks elke zondag Chiro

VERSLAG TIPPERS

VERSLAG TIPTIENS

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
- Indien het LIDGELD van uw dochter(s) nog niet gestort is, gelieve zo snel mogelijk
€35 voor het eerste kind en €30 vanaf het tweede kind over te schrijven op volgend
rekeningnummer: 799-5505382-52 (gelieve naam en groep van uw kind erbij te
vermelden)

DANKUWEL
Toch ook nog even plaats maken voor de mensen die een bedankje verdienen:
Security op de jaarmarktfuif: bedankt om tijdens onze geslaagde jaarmarktfuif de
uitbundige feestvierders in het oog te houden en ervoor te zorgen dat alles in goede
banen verliep!
Oudleiding: danku om op Christus Koning nog eens het kind in jullie naar boven te
halen en voor de groepen en leiding een fantastisch spel te bedenken, iedereen
vond het echt super tof! ☺
Kokjes: zoals bij elke chiro-gelegenheid, staan onze kokjes ook altijd klaar om onze
lege magen te vullen met hun delicatessen. Dit jaar konden we op Christus Koning
genieten van lekkere smoskessss mmmjammie…
Ouders: danku om talrijk aanwezig te zijn op de dia-avond en jullie kinderen elke
zondag met een gerust hartje op de chiro te komen afzetten!!
We zouden natuurlijk al deze mensen niet kunnen bedanken zonder de
aanwezigheid van de FANTASTISCHE KROESJPERS die elke zondag vol enthousiasme
naar de beste chiro van het land komen!

Want een zondag zonder chiro is een zondag niet geleefd!

SPELLETJEdat je kan afprinten en thuis maken

December
Januari
Februari

DECEMBER
3/12: CHIRO ( SINTERKLAAS!)
Pinkels – speelclub – kwiks : van 14u tot 17u
Tippers – tiptiens – aspi’s : van 17u tot 19u
10/12: CHIRO
17/12: CHIRO ( + kerstmarkt vanaf 16u, dan zijn alle ouders, familie,
vrienden welkom om eens rond te slenteren op ons gezellig marktje met
zelfgemaakte spulletjes van elke groep! )
24/12: GEEN CHIRO
JANUARI
21/1/2018: CHIRO
De leiding zit tijdens de maand januari met hun neus in de boeken
, daarom
staan de andere chirodata’s nog niet vast. We zullen elke groep tijdig laten weten
welke dagen het juist chiro is! Houd zeker Gimme en de facebookpagina in het oog!
☺

FEBRUARI
4/2: GEEN CHIRO
11/2: CHIRO
18/2: CHIRO
25/2: CHIRO

PULLEN
Heb jij nog geen coole Chiropul van onze eigen Chiro met je naam op? Je kan
altijd terecht bij Clara om deze eens te passen! Zeker de moeite waard 😉

Pinkels
Zoë Matton (hoofdleiding)
0474/02.98.60
zoematton@outlook.com

CONTACTPERSONEN
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

Naomi Voets 047968149
naomivoets@gmail.com

Kwiks
Sien Debremaeker
0477805790
sien-matton@hotmail.com

Lore Theys
0471247565
loretheys@outlook.com

Io Nieuwejaers
0472600307
io_nj@hotmail.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 (hoofdleiding)
0494/23.74.78
anneloremichiels@hotmail.com

Clara Vanhaerents
0470695219
claravanhaerents@gmail.com

VB
Koen Taveirne – 0484/77.47.55 – koentaveirne@yahoo.co.uk

