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Woordje van de leiding 
 

We hebben ons dit jaar enorm geamuseerd, veel gespeeld en bovenal genoten 
’t was mega-super-kei leuk en fijn, dat hebben we besloten.  

Je leest het goed: tweeduizend negentien was een chiro-jaar van formaat, 
maar ook in twintig-twintig staan wij voor jullie elke zondag weer paraat.  

 
Een nieuw jaar vol plezier en amusement, 

hopelijk maken we jullie daarmee meer dan content.  
Daarop klinken we samen met jullie een glaasje 

En hopen we stiekem nog op leuke cadeau’s van Sinterklaasje! 
 
Hallooooow allerliefste Kroesjpers, mama’s, papa’s, zussen, broers, andere aanverwanten en 
sympathisanten! 
 
Het chirojaar is nog maar net begonnen en voor we het zelf al te goed beseften, stond 
december alweer voor de deur! Tijd voor de driemaandelijkse update waar we allemaal zo 
lang op staan te wachten. Dus neem er een dekentje bij, maar een warme chocomelk en geniet 
van onze leuke Kroesjper-verhalen!  
 
Even terug naar het begin, 3 maanden geleden. 22 september was het eindelijk zover: startdag 
op de chiro! Naast het verwelkomen van de nieuwe Kroesjpertjes stond er ons nog iets 
belangrijk te wachten. Na een spel vol plezier en gepuzzel, was het moment eindelijk 
aangebroken: het eindeloos spannend wachten was voorbij: de nieuwe leiding stond klaar! 
Na een paar weken was het dan zover. Iedereen had zijn draai gevonden en we konden 
allemaal samen genieten van een dik feestje tijdens de Jaarmarktfuif! En wat is het fijn om 
jullie te zien genieten en zonder schaamte jullie beste dansmoves boven te halen!  
November sloten we op zijn beurt af met alweer een topper, namelijk Christus Koning. Een 
mengeling van oud-leiding en leiding zorgden voor een dag vol spel en plezier. ’s Middags 
waren het de kokjes die ons verwenden met heerlijke smoskes, waarvoor trouwens een dikke 
merci! De dag sloten we af met een soepke, een warme choco, een glühwein, … Voor ieder 
wat wils! Het was heel gezellig!  
 
Ziezo, dit was het algemeen overzicht van onze hoogtepunten van de afgelopen maanden. Op 
de volgende pagina’s in dit boekje kan je nog (na)genieten van de verhalen per groep. Vergeet 
zeker ook niet om eens door de pagina’s met belangrijke info te bladeren!  
 

Dan rest er ons nog maar één ding: 
WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN ZALIGE KERST EN EEN GELUKKIG 
NIEUWJAAR! 
 
Vele groetjes, de leiding 
Marlies, Enya, Liese, Lore, Moon, Merel, Clara, Sien M., Renske, Linde, 
Heidi, Naomi, Sien D., Sara, Naïma en Io  
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Belangrijke mededelingen 
 

Dankwoord 
We willen graag nog even plaats maken voor de mensen die een bedankje verdienen. Dus bij 
deze nog eens een dikke dikke dikke merci aan: 
 

 SECURITY OP DE JAARMARKTFUIF: MERCI om tijdens onze geslaagde jaarmarktfuif 
een oogje in het zeil te houden! Dankzij jullie kunnen de feestvierders zich nog extra 
hard amuseren.  

 
 OUDLEIDING: MERCI om op Christus Koning nog eens de leidster in jullie naar boven 

te halen en een fantastisch spel te bedenken. Iedereen heeft zich enorm geamuseerd!  
 

 KOKJES: MERCI om er op Christus Koning (en elke andere chiro-gelegenheid!) voor te 
zorgen dat niemand moest vergaan van de honger en onze lege maagjes nog eens te 
vullen met jullie heerlijke delicatessen!  

 
Ge zijt allemaal ongelooflijk bedankt!  

 

Lidgeld 
Indien het lidgeld van uw dochter(s) nog niet gestort is, vragen wij om 
dit zo snel mogelijk te doen, zodat wij iedereen alsnog kunnen 
verzekeren.  
Het lidgeld bedraagt €35 voor het eerste kind en €30 vanaf het tweede 
kind, op voorwaarde dat beide dochters in Chiro Kroesjpers Dworp 
zitten. Het geld wordt gestort op het rekeningnummer BE64 7995 5053 
8252, met vermelding ‘Voor- en achternaam kind (groep)’. 
Vanaf 1 november vragen we een extra vergoeding van €3 per maand te laat.  
 

Communicatie 
We merken dat er af en toe bepaalde zaken niet zo duidelijk zijn voor 
sommige ouders. Wie met vragen zit kan altijd terecht op onze website 
www.chirodworp.be of op de Facebook-pagina (Chiromeisjes Kroesjpers 
Dworp). We posten er geregeld belangrijke informatie of leuke foto’s, dus 
hou ze zeker in de gaten.  
Daarnaast gebruikt onze chiro ook Gimme om efficiënt te communiceren 

met ouders. We raden dus zeker aan om dit aan te maken en/of zich aan te sluiten bij het 
juiste kanaal of groepen. Weet u niet wat Gimme is? Surf dan zeker eens naar 
https://welcome.gimme.eu of neem een kijkje in de vorige Kroesjpergazet om te zien hoe u 
zich kan aanmelden.  
Indien u nog verdere vragen heeft, kan u naast gimme en de website nog steeds gewoon een 
mailtje of sms’je sturen naar de leiding van uw dochter. Wij beantwoorden ze met plezier!  
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Trooper 
Je leest het goed, ook onze chiro is te vinden op Trooper! Vergeet 
bij je volgende online aankoop dus zeker niet even via 
www.trooper.be te surfen, zodat ook jij onze chiro kan steunen! 
 
Een fervente online shopper en nog nooit gehoord van Trooper zeg je? Wel, Trooper is een 
platform, dat samenwerkt met een aantal online winkels. Mensen kunnen zo tijdens het 
online shoppen geld inzamelen, voor een bepaalde vereniging, doordat de shops een 
commissie toekent aan die vereniging. Simpel gezegd: tijdens het online shoppen kan je onze 
chiro steunen, zonder dat het jou ook maar één eurocent extra kost!  
 
Hoe kan jij nu mee ‘troopen’ voor onze chiro? Heel simpel!  

 
Net een online bestelling geplaatst, maar… Verdorie! Vergeten via Trooper te surfen! Komt 
deze situatie je bekend voor? Dan hebben we de perfecte oplossing voor jou!  
Trooperbotje komt tevoorschijn wanneer je op een Trooper-shop surft. Je kan deze extensie 

gemakkelijk zelf installeren, door naar de pagina van onze chiro te 
surfen (www.trooper.be/chirokroesjpersdworp). Daar klik je op 
‘download me en vergeet Trooper nooit meer’ en vervolgens installeer 
je de Trooperbot. De volgende keer dat je op een Troopershop surft, zal 
je een melding krijgen. Even snel op die melding klikken en voilà, je 
steunt onze chiro weer!  

 
 

Mise en pl - aspi 
Om deze zomer op buitenlands kamp te kunnen gaan, willen ze aspi’s graag zoveel mogelijk 
geld inzamelen. En daar kan jij hen bij helpen! Heb je een extra paar 
handen nodig voor een of ander klusje, zoals bijvoorbeeld een 
garage die nog eens een flinke opruimbeurt nodig heeft of het 
afwassen of opdienen op een communie- of trouwfeest? 
Dan zit je bij ons aan het juiste adres!  
 
Contacteer ons door een berichtje te sturen naar de aspi-
leiding (io_nj@hotmail.com of ouindi.naima@gmail.com). 
 
Alvast bedankt, 
de klussende aspi’s!  

STAP 1: Surf eerst naar www.trooper.be in plaats van rechtstreeks naar de online shop te gaan.  
STAP 2: Klik op ‘zoek jouw vereniging’ en zoek naar ‘Chiro Kroesjpers Dworp’. 
STAP 3: Geef in de zoekbalk de naam in van de shop waarbij je aankopen wilt plaatsen en klik 

op de shop. 
STAP 4: Vul je gegevens in en klik op ‘ga door naar …’ 
STAP 5: Je bent nu op de normale website van jouw shop. Voor alle bestellingen die je nu 

plaatst, krijgt onze chiro een klein bedrag, zonder dat jij één eurocent extra uitgeeft! 
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Verslagen per groep 
Ben je benieuwd naar wat de Kroesjpers zoal uitspoken op een zondagnamiddag? Wil je weten 
welke spelletjes we spelen en welke avonturen we allemaal beleven? Lees het hier in de 
groepsverslagen! 

Pinkels 

 

Dag allerliefste pinkeltjes,  

De boef die een paar weken geleden onze vieruurtjes stal, is weer gearriveerd in Dworp. Gelukkig 
toonden jullie hem hoe leuk het eigenlijk is op de chiro! We leerden hem onze favoriete spelletjes, 
dus stelen zal hij (onder andere dankzij de mooie speech van Juliette) niet meer doen, oef!  

Jammer genoeg kon hij niet elke chiro-zondag meespelen; hij heeft natuurlijk een druk leven als 
professionele boef… Hij stuurde ons een berichtje met de vraag of wij alle spelletjes die we al 
gespeeld hebben op onze fantastische chiro-zondagen, konden verstoppen in een klein spelletje. 
Helpen jullie hem om deze woordzoeker op te lossen en zo alle woorden te ontrafelen?  

Om jullie een handje te helpen, staan hier nog een aantal tips: 

1. Piraatje ……… voelde zich heel eenzaam op het grote schip van haar papa… Gelukkig kennen 
wij erg straffe pinkels die hebben bewezen dat ze niet alleen super mooi, slim en grappig zijn, 
maar ook stoer genoeg om haar vriendinnetjes te worden!  

2. Wat zijn de pinkels toch behulpzaam zeg! Mama ……… had een probleempje, ze was al haar 
kuikentjes kwijt. Met behulp van de lieve pinkels brachten we al haar kindjes, die verdwaald 
waren geraakt in Dworp, veilig terug thuis!  

3. Van kapster, tot kuisvrouw en masseuse, de pinkels hebben het één voor één allemaal in 
zich! Centjes verdienen om hun vieruurtje te betalen kunnen de pinkels ondertussen als geen 
ander. In de woordzoeker zijn nog een aantal beroepen die jullie met glans hebben 
volbracht, opgesomd!  

4. Ten slotte: vind je je eigen naam in de woordzoeker?  

 

Zo, liefste pinkeltjes, wij kunnen 
niet genoeg benadrukken wat voor 
een geweldige groep wij jullie 
vinden en hoe hard wij ons iedere 
zondag amuseren! Hopelijk jullie 
ook        

 

Dikke kussen en knuffels van jullie 
leidsters,  

Marlies, Liese en Enya  
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Speelclub 

 

 

 

 

 

  

Liefste speelclubjes! 

Het jaar is nog maar pas begonnen maar toch hebben we al 
zoveel leuke spelletjes gespeeld, en al super veel leuke 
herinneringen gedeeld. 
 
Jullie stonden allemaal als stoere meiden paraat voor de 
doop. Nu zijn jullie echte speelclubs, super sterk en groot.  

Razendsnel ontsnapten jullie uit de escaperoom  
en gelukkig waren jullie er ook om de moordenaar van Lore 
te ontmaskeren, Koen.  

Als vrolijke bijen vlogen jullie over de pastorij. Zoveel 
enthousiasme dat maakt ons elke week weer super blij!  

Tijdens onze quiz hebben we ook mogen bewonderen dat 
jullie buiten avontuurlijk en enthousiast ook super slim zijn! 
Klein zijn jullie misschien nog maar dat geldt zeker niet voor 
jullie brein.  

Ook een vervangleider is voor jullie geen probleem, een 
stoere kerel die alles aankan, maar hij had al snel door wie 
de baas is van het dorp. De speelclubmeisjes van Dworp! 

We kunnen al niet wachten om met jullie op weekend te 
gaan want met deze groep wordt dat sowieso gemaan.   

Heel veel kusjes en knuffels van jullie allerliefste leiding  

Lore, Moon en Merel  
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Kwiks 

Allerliefste Kwikies, 

 

Het nieuwe chirojaar is eindelijk aangebroken! We hebben ons al rot 
geamuseerd! 

 

We begonnen het jaar met een knal, het bokserspel. Jullie 
toonden jullie van jullie sterkste kant in de ring. Elke winst 
vroeg om een heftig duel. 

Bij het F.C. De Kampioenen spel concludeerden we dat geen 
enkel van jullie ooit in een frituur moet gaan werken! De 
frieten waren meer halve patatten!  

 

Mikken is ook niet één van jullie grootste 
talenten, dit zagen we bij het risk spel. 
Heel de muur was paars maar op het 
scorebord was er geen vlekje te 
bespeuren! 

Wij vonden het al een super geweldig 
fantastisch leuk jaar en we zijn er zeker 
van dat het nog leuker zal worden! 

Dikke kussen  

Clara, Renske en Sien xxx 

 

De kwiksquiz 

 

 

 

Wie was het vuilste tijdens de doop? 

a) Hanna 
b) Tessa 
c) Emma 

 

Hoeveel zwamworsten kreeg Lilou in 
haar mond? 

a) 8 
b) 5 
c) 6 

Wie won het Harry Potter spel? 

a) Zara 
b) Meskerem 
c) Casey 
d) Lillith 

Hoe leuk wordt ons kwiksweekend? 

a) Geweldig 
b) Fantastisch 
c) Fenomenaal 
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Tippers 

 

 

 

Welke soort tipper ben jij? 

Voor een leuk 2-daagse 
op kamp moeten we nog 
wat geld verdienen, 
jij..? 
 
A: Stelt voor om snel het 
geld te verdienen zodat 
we daarna nog een spel 
kunnen spelen 
 
B: Helpt mee om zoveel 
mogelijk geld te 
verdienen maar je speelt 
liever een gewoon spel 
 
C: Bakt in je vrije tijd zelf 
koekjes om te verkopen 
voor een extra centje  

We spelen deze zondag 
een spel in de modder, 
jij..?  

A: Bent in de wolken, 
eindelijk! 

B: Wou dat je niet 
gekomen was, je haat 
modderspelen! 

C: Je vindt elk spel super 
leuk, dus het maakt niet 
uit!  

Het is zondagmiddag 
13u45 jij..?  
 
A: Moet je elke zondag 
haasten omdat je een kip 
zonder kop bent 
 
B: Vergeet elke zondag 
weer hoelaat de chiro 
begint dus je bent te laat 
 
C: Staat al van 10u klaar in 
uniform om te vertrekken! 

Bij een spel..?  
 
A: Win jij altijd! (of wil je 
toch heel graag winnen)  
 
B: Winnen boeit jou niet 
want om te winnen moet je 
teveel moeite doen 
 
C: Zolang het een leuk spel 
is is meedoen belangrijker!  

Hoe leuk vind jij een 
chirozondag?  
 
A: 8/10 het bivak blijft het 
leukst!  
 
B: 6/10 (ik kom voor de 
vrienden) 
 
C: 10/10!! 

Op het einde van het jaar 
ben jij…?  
 
A: Het meest aantal keer 
gekomen (omdat je dan 
een cadeautje krijgt)  
 
B: Maar 10 keer gekomen 
omdat je vaak andere 
dingen te doen hebt op 
zondag  
 
C: Bent zonder het zelf 
door te hebben elke keer 
gekomen omdat je zo graag 
naar de chiro komt! 

Meeste keer A aangeduid: Jij staat altijd klaar voor een 
spel waarbij je goed vuil kan worden! Winnen is voor jou 
een must en al zeker als er een cadeautje aan vast hangt! 
Jij bent de COMPETITIEVE tipper! 
Meeste keer B aangeduid: De chiro staat voor jou op de 
tweede plaats want vrienden ziin belangrijker voor jou. 
Dat is dan ook de grootste reden waarom je naar de chiro 
komt, om tijd door te brengen met je vrienden.   
Meeste keer C aangeduid: Jij komt super graag naar de 
Chiro en het is dan ook je nummer 1 hobby. Geen enkel 
familiefeest zal in de weg komen te staan, je zal elke 
zondag naar de Chiro komen! Meedoen is voor jou 
belangrijker dan winnen maar toevallig win je toch elke 
keer. Jij bent een echt CHRIOMEID! 
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Tiptiens 

 

TIP10’S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na 1 zondag samen met Ina moesten de tip10’s haar in ruilen 
voor Sara. Samen gaan Sara en Sien er een onvergetelijk jaar 

van maken met de tip10’s  

Ons danssterretje, kan helaas door haar drukke danscarrière 

niet altijd naar de superleuke Chiro zondagen komen, maar 

als ze er is speelt ze mee voor 10. Ze vond het helemaal niet 

erg om samen met Jenne haar mede tiptiens te dopen, HOE 

VETTIGER HOE PRETTIGER. 

 

Op weekend had Jenne het een beetje koud en kwam met 

alle plezier een beetje affectie aan de leiding geven. Als er 

moet gewerkt worden staat er altijd eentje paraat, behalve 

als het om telefoneren gaat ☺.  

  

Elise 

Ons Elise, niks houdt haar tegen, hoe gekker hoe beter. Ze is 

niet bang van een spelletje wat is de kans, ook al moet ze 

haar haar kleuren. Lomp kan ze ook wel zijn, terwijl ze 

dapper Dworp aan het veroveren was liet ze haar gsm met 

een smak op de grond vallen. Een mocktail kan er ook altijd 

in. 
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Altijd enthousiast zeker voor een toneeltje, als je later geen 
advocaat zou worden, ligt er zeker nog een jobke in de 
kuisvrouwenwereld voor je klaar. Onze grootste eter dat is ze 
zeker niet, van waar blijft ze toch die energie halen? Een 
bordje scampi’s van de oma past er wel altijd in, maar dat is 
dan ook een uitzondering. 
 

Stille waters, diepe gronden, je hoort ze niet altijd maar ze 
laat haar aanwezigheid wel merken. Ze was zo enthousiast 
dat ze zelfs met de kebab man op de foto wilde voor het 
huisvrouwen spel. Op weekend liep ze helemaal naar de kerk 
en terug, de reden hiervoor is nog altijd zoek. 

 

Of beter gezegd Sienna (pull) had niet al te veel geluk toen 
onze prachtige pullen aankwamen. Fietsen is wel niet 
helemaal haar ding, de goochelaar kon haar zo doorzien.  

 

 
De jongste van onze groep, wildwaterbanen doen vind ze 
echt mega. Stil praten staat niet in haar woordenboek en 
moe zijn al helemaal niet. Altijd enthousiast en te vinden 
voor de grootste uitdagingen, met haar helmpje op knalt ze 
zo de berg op. 
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Aspi's 

oranje

Unbelievable bright orange super original mega awesome flavour 
aspi’s – limited edition cheap version 2019

€69,69

Boring TIPTIENS Mega 
Lame Edition 2019 …

Unbelievably Cute 
Pinkels Very Small …

Fresh Baptized Kwiks 
(dirt excl.) - Stinky …

De Unbelievable bright orange super original mega awesome flavour 
aspi’s is een echte aanwinst in uw chiro-carrière. Door haar talrijke 
aanwezigheid wordt uw zondagnamiddag onmiddellijk een stuk 
interessanter. Met haar grote competitiv ite itsniveau kan u telkens 
genieten van een schouwspel met tal van bloopers. Hoewel de oranje 
versie waarschijnlijk het best bij uw persoonlijkheid past, zijn deze 
smiekes beschikbaar in verschil lende kleuren. Dit product beschikt 
over verschil lende nuttige functies, zoals onder andere de ’mise en 
pl-aspi’-functie. Daarbij kan u de aspi’s inzetten bij tal van taken, 
om al uw klusjes (met een glimlach) te verzachten. 

Mogelijke bijwerkingen: pijn aan de lachspieren, verveling op een 
zondagnamiddag, …

Goede werking, interessante reclame, 
aantrekkelijke promo’s, brengt geld op, snelle 
opkuis, schoonleiding aanwezig

Amusant aspicafé met goede organisatieLekkere pizza

Vergeetachtige leiding

Zondagen met UBOSOMAF Aspi’s

13 oktober 2019

Mijn volle appreciatie naar de pizza delivery-functie! De
pizza’s werden in kwalite itsvolle dozen geleverd. Het deeg 
was duidelijk zelf gedraaid met de vuist. De pizza’s zelf 
waren heerlijk. Mogelijks was het deeg op de grond 
gevallen. 

De samenwerking tussen aspi’s en le iding verloopt top. Mijn 
enige opmerking is dat de le iding af en toe vergeetachtig is, 
waardoor enkele zaken nogal lang op zich kunnen laten 
wachten. Gelukkig is er de ’herinner mij’-functie, waardoor 
de aspi’s geregeld naar dergelijke zaken kunnen polsen.  

Na een paar gebruiken van Unbelievable Bright Orange 
Super Original Mega Awesome Flavour Aspi’s kan ik 
concluderen dat het echt wel zijn prijs waard is! Een 
zondagnamiddag is nooit meer dezelfde, dankzij deze 
Smiekes.
Hoewel het niet elke zondag even bevolkt is in het Bright 
Orange lokaal, is het elke keer lachen, gieren, brullen 
geblazen. Ja, zelfs met een te kort spel (oeps). 

Kenmerken: grappig, werkt graag in team, niet al te 
slim, goede dansmoves, geen 
karaoketalent, gemotiveerd, heeft veel 
drank nodig (op basis van onderzoek)

16 november 2019

Aangezien ik de voorbije week veel reclame zag van 
‘ASPINTELIEREN’, besloot ik dit evenement zelf eens uit te 
testen. Enorm goede beslissing, zo te zien, ik heb geen 
enkele klacht! De organisatie was top, iedereen werkte enorm 
goed. Daarnaast waren er 2 vreemdelingen (Schoonleiding 
genaamd) aanwezig. De uiteindelijke uitgaven zijn niet 
gekend, maar blijkbaar hebben ze heel hun fortuin opgedaan. 

VleesVlinder

BoerTeun

Appel-Ice teaDJmaxim
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Opkomende evenementen 
 

Sinterklaas 
Vlak voor Sinterklaas weer naar Spanje vertrekt, maakt hij op 8 
december nog een korte tussenstop bij onze chiro! Samen met de 
chirojongens verwelkomen we de Sint en zijn Pieten. Als iedereen braaf 
is geweest, kunnen we allemaal onze maagjes vullen met het lekker 
snoepgoed dat we (hopelijk) van hem krijgen! 
 
De tippers, tiptiens en aspi’s kunnen een studiepauze nemen en de 
mogen de Sint komen bezoeken vanaf 17u.  

 
 
 

Kerstmarkt 
Om geld in te zamelen, zodat elke groep op kamp nog extra leuke 
activiteiten kan doen, organiseren wij onze jaarlijkse kerstmarkt op 15 
december. Elke groep maakt zelf een aantal leuke dingen, die ze dan aan 
een democratische prijs verkopen. Daarnaast voorziet de leiding een drankje en hapje en 
zorgen wij voor de nodige portie gezelligheid! Mama’s, papa’s, zussen, broers, liefjes, oma’s, 
opa’s, … zijn dus meer dan welkom!  
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Agenda 
 

December 
 
1/12: Chiro 
8/12: Chiro: Sinterklaas 
15/12: Chiro: Kerstmarkt vanaf 16u 
22/12: Geen chiro 
29/12: Geen chiro (maar alvast onze beste wensen!) 

 

Januari 
 
 
In januari heeft de leiding examens, dus moeten zij helaas veel studeren. 
De leiding zal per groep nog laten weten wanneer er wel of geen chiro is!  
 
 
 

Februari 
 
2/02: Chiro 
9/02: Chiro 
16/02: Chiro 
23/02: Chiro 
 
 

Maart 
  
1/03: Chiro 
8/03: Chiro 
15/03: Chiro 
22/03: Carnaval: geen chiro 
29/03: Chiro 
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Ontspanning 
 

Verbind de nummers in de juiste volgorde en maak een prachtige 
kersttekening!  
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Contactgegevens 
Pinkels 

Liese Ceuppens (hoofdleiding) 
+32 498 07 62 40 
lieseceuppens@hotmail.com 

Marlies De Genst 
+32 471 68 99 08 
marlies_422@hotmail.com 

Enya Brynaert 
+32 496 23 15 50 
enyabrynaert@hotmail.com 

 

 
Speelclub 

Lore Theys 
+32 471 24 75 65  
loretheys@outlook.com 

Merel Terrijn 
+32 478 12 90 59 
merel.terrijn@hotmail.com 

Moon Taveirne 
+32 479 19 65 55 
moontaveirne@yahoo.com 

 

 
Kwiks 

Clara Vanhaerents  
+32 470 69 52 19 
claravanhaerents@gmail.com 

Renske Muylaert 
+32 491 91 30 66 
Renske.muylaert@gmail.com 

Sien Muylaert 
+32 499 76 60 08 
muylaert.sien@gmail.com 

 

 
Tippers 

Naomi Voets 
+32 479 68 12 49 
naomi.voets@gmail.com 

Heidi Buntinx  
+32 470 44 55 70 
heidi.buntinx@skynet.be 

Linde Vanden Berghen 
+32 472 02 37 35 
linde.vandenberghen@gmail.com 

 

 
Tiptiens 

Sien Debremaeker 
+32 477 80 57 90 
sien-matton@hotmail.com 

Sara Vaillemans 
+32 484 24 05 66 
sara.vaillemans@gmail.com 

 
Aspi’s 

Naïma Ouindi 
+32 475 81 41 56 
ouindi.naima@gmail.com 

Io Nieuwejaers 
+32 472 60 03 07 
io_nj@hotmail.com 

 
VB’s 

Nadia Hulsmans  
+32494592474 
nadia.hulsmans@telenet.be 

Ulrike Herremans 
+32 472 32 93 02 
ulrike.herremans@hotmail.com 
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