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Woordje van de 
leiding 

 
Het bivak is ondertussen al een tijdje achter de rug, 

Daar kijken we vol plezier eventjes op terug. 
We vonden het weer een mega-keitof-superleuk jaar, 

Maar ondertussen staat er een nieuwe leidingsploeg voor jullie klaar! 
 

Boordevol keileuke ideeën, een overvloed aan creativiteit en bakken vol goesting, 
Zijn wij klaar voor alweer een nieuwe uitdaging. 

Dus we kijken er naar uit om heel het jaar jullie lachende gezichtjes te zien, 
Want samen met jullie wordt dit jaar een dikke tien op tien!  

 
 
Heeeey allerliefste Kroesjpers, mama’s, papa’s, zussen, broers, andere aanverwanten en 
sympathisanten! 
 
Het nieuwe chiro-jaar staat voor de deur. Dat wil zeggen: nieuwe leidsters, een nieuwe groep, 
nieuwe vrienden en nog zoveel meer, maar minstens even veel plezier! Ook dit jaar zullen we 
weer elke zondag voor jullie klaarstaan, om het beste van onszelf te geven en jullie een 
onvergetelijke zondagnamiddag te bezorgen, want een zondag niet gespeeld is een zondag 
niet geleefd!  
 
Een nieuw jaar brengt vanalles met zich mee, waaronder ook een nieuwe kroesjpergazet!  
 “Een nieuwe watte?!” 
De Kroesjpergazet is het boekje van onze chiro, geschreven door de leidsters, dat je 4 keer per 
jaar mag verwachten. In dit boekje staat telkens een verslagje per groep. Daarin staat wat wij, 
de Kroesjpers, de voorbije 3 maanden hebben uitgespookt, zodat iedereen onze avonturen 
kan meevolgen. Daarnaast vind je er nuttige informatie over lidgeld, uniformen, de komende 
activiteiten, belangrijke evenementen, wanneer het wel of geen chiro is en nog veel meer. 
Zeker de moeite om eens een kijkje te nemen dus!  
Indien je hierna nog verdere vragen hebt, of gewoon eens een babbeltje wil slaan met de 
leidsters van uw dochter, aarzel dan zeker niet om een berichtje te sturen of even langs te 
komen!  

Ook dit jaar staan we jullie weer met een kersverse 
leidingsploeg op te wachten. Wij zijn er klaar voor en 
hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook!  
 
 
Vele groetjes, de leiding 
Lore, Renske, Sien D., Linde, Heidi, Merel, Liese, Ina, 
Moon, Clara, Marlies, Naïma, Naomi, Sien M., Enya en Io   
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Chiro-werking 
 
België telt maar liefst 895 Chirogroepen en daar zijn wij één van! Net zoals alle andere Chiro’s 
zijn wij er om kinderen en jongeren in de omgeving samen te brengen en een leuke tijd te 
bezorgen! Elke zondag staat er van 14u tot 17u30 een vrolijke ploeg leidsters klaar, om 
plezante activiteiten te organiseren voor een bende van ongeveer 100 leden. Alle meiden die 
zin hebben in plezier, avontuur, samen spelen, … en tussen 6 en 18 jaar oud zijn, worden dus 
met open armen ontvangen in onze Kroesjpers-familie.  
Maar zoals het gezegde ‘Chiro is meer dan alleen een zondag’ al laat blijken, zijn er naast de 
spetterende zondagen ook tal van chiro-activiteiten en een tiendaags bivak als afsluiter.  
Daarover vind je verder in dit boekje meer.   
 
Onze chiro telt 6 afdelingen, onderverdeeld in leeftijd: 

• Pinkels: 6 – 7 jaar (geboren in 2012 of 2013) 
• Speelclub: 8 – 9 jaar (geboren in 2010 of 2011)  
• Kwiks: 10 – 12 jaar (geboren in 2008 of 2009) 
• Tippers: 13 – 14 jaar (geboren in 2006 of 2007)  
• Tiptiens: 15 – 16 jaar (geboren in 2004 of 2005) 
• Aspi’s: 17 – 18 jaar (geboren in 2002 of 2003)  

 
 

Chiro-uniform  
Om het groepsgevoel te stimuleren en herkend te worden, dragen 
wij een chiro-uniform. Dit bestaat uit een beige rokje of broekrok, 
een rode chiro-T-shirt, blauwe pull en een donkerblauw hemd. Ook 
vragen wij aan elk lid om op zondag kousen en een stevig paar 
schoenen aan te trekken.  
 
De uniformen kan je aankopen in de chiro-winkel, de Banier. Meer 
info daarover vind je op www.debanier.be. 
 
GSM’s en juwelen zijn natuurlijk uit den boze! 
 
Pinkels zijn niet verplicht om een uniform te dragen, maar zeker 
vanaf de kwiks raden wij dit toch aan. Van wie geen uniform draagt, 
verwachten we natuurlijk wel dat zij speelkledij dragen die vuil mag 
worden.   

 
Naast het standaard uniform verkopen wij ook onze eigen chiro-pullen voor maar 12 euro! 
Deze zijn bordeaux gekleurd en je kan er je naam op laten zetten. Wie graag zo’n pull koopt, 
kan hiervoor terecht bij leidster Clara.  
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Lidgeld 
Om uw dochter elke week een spetterende zondagnamiddag te 
bezorgen, hebben we uiteraard materiaal en dergelijke nodig. Een deel 
van het lidgeld dat u jaarlijks betaalt, gaat hier naartoe. Daarnaast 
wordt uw kind met dit geld verzekerd, maken we uitstapjes, … 
Met het lidgeld betaalt u ook 10 kaarten, waarmee u kan komen eten 
op onze eetkermis. Deze kaarten krijgt u in maart of april.  
 
Het lidgeld bedraagt €35 voor het eerste kind en €30 vanaf het tweede kind, natuurlijk 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)’.  
 
We vragen om dit voor 1 november te doen, zodat we de kinderen op tijd kunnen verzekeren. 
Indien het lidgeld daarna pas wordt gestort, vragen we een extra vergoeding van €3 per 
maand te laat.  
 
 

Vieruurtjeskaart 
Uw dochter krijgt van ons elke zondag een vieruurtje 
(koekje/chips + drankje), aan de prijs van €1. Om te vermijden dat 
de kinderen elke week €1 moeten meenemen 
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 en krijgt daarvoor een 
vieruurtjeskaart (die wordt bijgehouden op de Chiro zelf). Met deze 
vieruurtjeskaart kan zij 5 zondagen verder. Wanneer de kaart op is, krijgen 
ze die mee naar huis, zodat ze de week erna een nieuwe kunnen kopen.  
 
 

Jaarlijkse activiteiten 
Zoals we al eerder zeiden, is Chiro veel meer dan alleen een zondag. Naast de wekelijkse 
bijeenkomst organiseren wij doorheen het jaar tal van activiteiten, zowel voor de leden en 
leiding als voor de ouders of andere sympathisanten. We zetten de belangrijksten eventjes op 
een rijtje.  
 
Startdag (22 september) 
Om het nieuwe chiro-jaar met een knaller te starten, spelen we deze zondag dubbel zo lang. 
We spelen met de hele chiro samen een spel om de nieuwe leidingsploeg te ontdekken om 
vervolgens ’s middags samen te eten. In de namiddag speelt iedere groep een spel met haar 
spiksplinternieuwe leiding. Deze zondag is dus de ideale gelegenheid om nieuwe vriendjes te 
maken en te genieten van urenlang spelplezier! Ook alle vriendinnetjes zijn welkom om eens 
te proeven van het chiro-leven, want zoals het gezegde luidt: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!  
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Dia-avond (29 september) 
Tijdens de dia-avond wordt er vol nostalgie eventjes teruggeblikt naar het 
bivak. Er worden leuke foto’s en filmpjes van het supertoffe kamp getoond, 
zodat ook de ouders te weten komen wat hun brave dochters/deugnieten 
zoal hebben uitgespookt tijdens deze tiendaagse. Ook niet-leden zijn 
uiteraard welkom om te genieten van een voorproefje van wat hen tijdens 
het kamp te wachten staat!  

 
Jaarmarktfuif (19 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 ook de kleinsten zijn zeker 
en vast welkom! Vanaf 21u begint de grote fuif en zullen de jongsten 
de dansvloer helaas moeten afstaan aan de volwassenen.  
 
Leidingsweekend (25 – 27 oktober) 
Tijdens dit weekend komen de leidsters samen om te vergaderen over het komende chiro-
jaar. Daarnaast gaan ze ook op teambuilding, om hun vriendschapsband nog extra te 
versterken, zodat onze chiro nog hechter wordt! 
Dit weekend is het dus geen chiro.  
 
Christus Koning (24 november) 
Aangezien de chiro een christelijke jeugdbeweging is, vieren ook wij het feest van Christus 
Koning, om tradities in ere te houden, weliswaar met een hedendaagse invulling. Deze zondag 
duurt iets langer en daarnaast springt de oudleiding nog eens in, zodat ook de leidsters weer 
mee kunnen genieten van het spelplezier! ’s Middags zijn ook de kookouders van de partij om 
ons te voorzien van een lekkere maaltijd.  
 
Sinterklaas (8 december) 

Vlak voor Sinterklaas weer naar Spanje vertrekt, maakt hij 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 mogen de Sint vanaf 17u begroeten.  
 
 

Kerstmarkt 
Om geld in te zamelen, zodat elke groep op kamp nog extra leuke 
activiteiten kan doen, organiseren wij een jaarlijkse kerstmarkt. 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! 
Hiervoor zijn mama’s, papa’s, zussen, broers, oma’s, opa’s, … meer 
dan welkom!  
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Bivakvoorbereidingsweekend (27 – 29 maart)  
Tijdens dit weekend gaan de leidsters de kampplaats bezoeken en brengen ze hun creatiefste 
ideeën samen om een leuk kampthema te bedenken. Ze maken een planning en beginnen met 
de voorbereidingen van het kamp, om er weer een onvergetelijk bivak van te maken!  
 
Paasbrunch (5 april) 
Sinds een paar jaar geleden organiseren wij rond de paasperiode een eigen 
brunch. Voor een voordelig prijsje kan je een hele voormiddag genieten van 
het zonnetje en een heerlijk buffet. We voorzien veel lekkers, van spek met 
eitjes, tot zelfgemaakte quiche, met een lekkere koffie of versgeperst 
fruitsap.  
Zeker de moeite om eens langs te komen, dus noteer deze datum maar alvast 
in jullie agenda!  
 
Eetkermis (25 en 26 april) 

Samen met de jongenschiro organiseren wij elk jaar onze 
eetkermis. Dit is ongetwijfeld één van de belangrijkste 
activiteiten doorheen het chirojaar!  
Iedereen is meer dan welkom om zijn buikje te vullen met vol-
au-vent, spaghetti, lekkere haantjes, …  
 

Uitstap (10 mei) 
Wanneer het zonnetje weer begint te schijnen, maken we met de 
Kroesjpers elk jaar een leuke chiro-uitstap. We trekken er met de 
hele chiro op uit naar een pretpark, avonturenpark, een supercool 
zwembad of een andere superleuke activiteit.  
De uiteindelijk bestemming blijft meestal nog even een verrassing, 
maar pret is verzekerd!  
 
 
Bivak (21 – 31 juli) 
Het bivak is de afsluiter van het chiro-jaar, voor ons de echte kers op te taart. We gaan 10 
dagen lang met de hele bende samen op kamp en leven er in een fantasiewereld vol spanning, 
avontuur, sensatie, actie en nog zoveel meer. We spelen elke dag van ’s ochtends tot ’s avonds 
superplezante spelletjes en genieten van heerlijke maaltijden die de kookouders voor ons 
voorzien. Terwijl de jongsten in gebouwen liggen, brengen de oudsten de nacht buiten in de 
tent door.   

Het bivak wordt écht onvergetelijk door de tweedaagse 
voor de oudsten en de dagtocht voor de jongeren, de 
zangstonde, vriendjesdag, toneeltjes, massaspelen, 
bezinning, … De laatste avond sluiten we het bivak af met 
een gigantisch, spetterend en gezellig kampvuur.  
Dit avontuur gaat elk jaar door van 21 tot 31 juli en kan 
aan een democratische prijs van €145 voor het eerste 
kind en €140 vanaf het tweede kind. Meer info volgt 
zeker en vast in de loop van het jaar!  
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Website 
Wie vragen heeft, kan altijd eens een kijkje nemen op onze website 
www.chirodworp.be. Daar vinden jullie alle belangrijke informatie 
en eventuele aanpassingen in de agenda. Belangrijke mededelingen 
worden altijd via de site meegedeeld, raadpleeg ze dus regelmatig! 
Daarnaast kunnen jullie ook terecht op onze facebook-pagina 
(Chiromeisjes Kroesjpers Dworp), waar we eveneens geregeld 
belangrijke informatie of leuke foto’s posten.  
 
 

Gimme 
Om het communiceren met ouders te vergemakkelijken, gebruiken wij 
het platform ‘Gimme’.  
Gimme is een systeem waarmee wij jullie via internet en e-mail 
allerhande berichten kunnen sturen. Sommigen onder jullie kennen dit 
platform misschien al via school of andere verenigingen, maar dus ook 
onze Chiro gebruikt Gimme!  
 

 
Om Gimme te kunnen gebruiken, vragen wij jullie volgende stappen te ondernemen: 

 
 
Voor de ouders die al Gimme hebben: 
Wanneer je kind van groep verandert, is het belangrijk dat de oude groep ontvolgt en inschrijft 
voor de nieuwe groep. In deze video vind je de uitleg over hoe dat moet: 
https://help.gimme.eu/nl/articles/83745-video-de-kanalen-op-je-prikbord-aanpassen-aan-
een-nieuw-werkjaar (deze link is makkelijk over te nemen in de onlineversie van dit boekje, 
dat je terugvindt op onze website) 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! We hopen zo op een efficiënte manier te kunnen 
communiceren.  
  

STAP 1: Surf naar https://app.gimme.eu/register. Vul je e-mailadres in en klik op 
‘registreer’. 

STAP 2: Open je e-mailprogramma en klik op de link om je profiel te verifiëren.  
STAP 3: Vul je voor- en achternaam in en kies je rol als ouder of grootouder 

(vb. ‘mama van Victor Jansens’). 
STAP 4: Typ 2 keer je zelfgekozen wachtwoord in ter controle. 
STAP 5: Klik op ‘kaart openen’ om op de landkaart de organisatie aan te duiden die je 

wil volgen. Een paneel zal verschijnen 
STAP 6: Wanneer je de organisatie die je wil volgen hebt gevonden, klik dan op 

‘organisatie volgen’ en vink de kanalen aan die je wil volgen.  
STAP 7: Klik op de linkerkant op ‘alles tonen’. Je prikbord wordt nu gevuld met de 

informatie die aan het kanaal dat je volgt werd gelinkt. 
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Trooper 
 
Wie regelmatig online aankopen doet, heeft misschien al gehoord van Trooper. Voor wie 
Trooper niet kent, is dit zeker de moeite om te lezen!  
 

Trooper is een online platform, dat samenwerkt met 
een aantal online shops. 
Een vereniging kan zich bij Trooper aansluiten, zodat 
mensen tijdens het shoppen geld kunnen inzamelen 
voor die vereniging. Dat gebeurt doordat de online 
shop een commissie toekent aan die vereniging, van 
gemiddeld 5% per aankoop. Simpel gezegd: tijdens 

het online shoppen kan je onze chiro steunen, zonder dat het jou ook maar één eurocent 
extra kost! De lijst van shops waarmee Trooper samenwerkt is al heel lang en ze blijft maar 
verlengen! Zo staan onder andere bol.com, Collishop, Collect&go, booking.com, Coolblue, 
Brantano, Decathlon en nog veel meer andere shops op de lijst.  
 
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 heeft Trooper de perfecte oplossing voor jou, want 
zelfs aan de vergeetachtigen onder ons hebben ze gedacht!  Trooper heeft een extensie 
ontwikkeld, die tevoorschijn komt wanneer je op een Trooper-shop surft.  
Deze ‘Trooperbot’ kan je makkelijk zelf installeren op je 
internetbrowser. Dat doe je 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 installeer je 
‘Trooperbotje’. 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!  
  

STAP 1: In plaats van rechtstreeks naar de shop te gaan, waar jij aankopen wilt doen, 
surf je eerst naar www.trooper.be. 

STAP 2: Klik op ‘zoek jouw vereniging’. 
STAP 3: Zoek naar ‘Chiro Kroesjpers Dworp’ en klik op het icoon van onze chiro. 
STAP 4: Geef in de zoekbalk de naam in van de shop waarbij je aankopen wilt plaatsen 

en klik op de shop. 
STAP 5: Geef je naam in, zodat wij kunnen meevolgen wie ons steunt. 
STAP 6: Klik op ‘ga door naar …’ 
STAP 7: 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 
 
Wil je graag eens terugblikken op een zalig bivak? Ben je benieuwd wat wij allemaal uitstaken 
tijdens deze tien dagen op kamp? Of wil je graag een voorproefje van wat je kan verwachten 
tijdens zo’n mega-super-plezant kamp? Lees het hier in de groepsverslagen!  
 

Pinkels 
 

 
  

21 juli 
 

Liefste dagboek, 
Vandaag zijn we eindelijk vertrokken 
op bivak! Sommige mama’s hadden 
het een beetje moeilijk bij het 
vertrek, maar stiekem hadden alle 
pinkels er superveel zin in! Het wordt 
het leukste bivak allertijden!  
 

 

 

 
Het grote 

pinkeldagboek  
 

BIVAK 2019 
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22 juli 

Liefste dagboek, 
Deze voormiddag moesten we onze 
verkleden als mannen. Dat was 
superleuk, want we mochten ons ook 
gedragen als echte viezeriken, zoals 
mannen altijd zijn. In de namiddag 
konden we nog viezer doen, want 
dan waren het vuile spelen! Op het 
einde mochten we ons afspoelen 
onder de tuinslang. Dat was wel 
koud, maar de warme douche daarna 
loste dat snel op. Gelukkig dat we ons 
konden douchen trouwens, want ’s 
avonds hebben we de verjaardag van 
Katrijn gevierd. Dan mochten we 
allemaal ons mooiste kleedje 
aandoen, kidibul drinken en veel 
dansen, keitof!  

23 juli 

Liefste dagboek, 
Vandaag was het suuuuperleuk, het 
was namelijk VRIENDJESDAG! Eerst 
hebben we met heel de chiro samen 
gespeeld. Dat was leuk, maar wel 
heel warm. Gelukkig zaten er een 
paar waterspelletjes tussen om ons 
af te koelen. We hebben ook veel 
gedanst, maar daarvoor zijn we wel 
naar binnen gegaan. In de namiddag 
werd heel de chiro in kleine groepjes 
verdeeld voor de grote kantine-strijd. 
De winnaars mochten aan een 
supermooi versierde tafel zitten en zij 
werden bediend door de leiding! De 
verliezers moesten wel op de grond 
eten, haha!  
 

24 juli 

Liefste dagboek, 
We hebben iets megacool gedaan 
vandaag, we hebben onze witte T-
shirts geverfd! Eerst moesten we er 
rekkertjes rond doen en dan 
mochten we een kleurtje kiezen. We 
moesten een paar uur wachten tot ze 
helemaal droog waren, maar op het 
einde hadden we wel supermooie T-
shirts! In de namiddag hebben we 
een legerspel gespeeld. We konden 
daarbij de wereld veroveren, door in 
elk land een opdracht te doen, dat te 
maken had met dat land. ’s Avonds 
mochten we een beetje langer 
opblijven, want het was zangstonde. 
Dat was supergezellig!  

25 juli 

Liefste dagboek, 
We hebben ons weer te pletter 
geamuseerd vandaag! De ouderen 
zijn op tweedaagse vertrokken, dus ik 
denk dat wij morgen ook op dagtocht 
gaan! Wij hebben in de voormiddag 
waterspelletjes gespeeld om ons af te 
koelen, want het was weer heeeeel 
warm vandaag! En ook in de 
namiddag hebben we iets keileuk 
gedaan! We moesten allemaal 
opdrachtjes doen om tijd te 
verdienen, zodat we onze tafel (die 
vol snoepjes lag) konden leeg eten! 
De opdrachtjes waren soms wel 
moeilijk, maar het snoep was heeeeel 
lekker!!  
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26 juli 

Liefste dagboek, 
Yes, we hadden het al geraden! We 
zijn vandaag op dagtocht gegaan! Het 
was een warme dag, we hebben ons 
best gedaan tijdens het stappen. 
Waar de dagtocht naartoe was? Een 
megaleuk zwembad, waar we ons 
keihard hebben geamuseerd! ’s 
Avonds hebben we spaghetti op de 
bash gegeten en dan mochten we 
met onze handen eten. Een beetje 
vies, maar dat is chiro en we vonden 
het stiekem eigenlijk ook allemaal 
supertof! Na het eten hebben we een 
ontspanningsactiviteit gedaan met 
gezichtsmaskertjes enzo. Dat was 
heel leuk, vooral na zo’n 
vermoeiende dag!  
 

27 juli 

Liefste dagboek, 
Weer een nieuwe dag en het was 
weer superplezant! In de voormiddag 
mochten we een beetje uitslapen, 
omdat iedereen nog een beetje moe 
was van dagtocht en tweedaagse. 
Toen is de oudleiding gekomen, leuk 
om hen nog eens terug te zien! We 
hebben vandaag ook de kookouders 
geholpen. We mochten hapjes 
maken voor heel de chiro en we 
hebben ook cupcakes versierd in de 
kleuren van de groepen. Ze zagen er 
supermooi uit en ze waren vooral 
heel lekker!! Ik denk dat de rest van 
de chiro dat ook vond, want ze waren 
allemaal op!  

28 juli 

Liefste dagboek, 
Ook vandaag was weer een topdag! 
In de voormiddag hebben we een 
politiespel gespeeld, waarbij we 
werden opgeleid tot echte agenten.  
We hebben eerst allemaal proeven 
gedaan om te testen of we wel goede 
agenten zouden zijn. Daarna hebben 
we bij de dokter nog gecheckt of we 
wel gezond zijn. In de namiddag was 
er iets speciaal, het was ASPIDAG! 
We hebben heel leuke spelletjes 
gespeeld met de aspi’s! Nu ben ik 
benieuwd naar wie mijn leidsters 
volgend jaar zijn, want die aspi’s zijn 
ook wel echt heel tof! Maar stiekem 
vind ik Lore, Renske en Io wel nog 
altijd de leukste! J  

29 juli 

Liefste dagboek, 
De voorlaatste dag spelen, ouh nee! 
Het was wel weer een topper, hoor! 
In de voormiddag hebben we een 
doktersspel gespeeld, waarbij we een 
medicijn moesten maken om het 
virus te genezen. In de namiddag 
hebben we een supercool spel 
gespeeld, waarbij we enveloppen in 
verschillende kleurtjes moesten 
zoeken. Dan moesten we voor elke 
kleur een opdracht doen, om zoveel 
mogelijk punten te verzamelen. Het 
trio dat dan het meeste punten had 
gewonnen, waren de beste pinkel-
vriendjes! Maar eigenlijk zijn we wel 
allemaal hele goede vriendjes hoor! 
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30 juli 

Liefste dagboek, 
De laatste volledige dag op kamp! Dat 
wil zeggen dat we bijna naar huis 
gaan L Maar het was wel een 
superleuke dag! We moesten met 
heel de chiro een schoolbal 
organiseren. Wij moesten slingers 
maken om alles te versieren, het zag 
er mooi uit! We hebben dan ook een 
dansje gemaakt voor de laatste 
avond. Na de actjes hebben we 
allemaal een klein beetje geweend, 
omdat het jaar erop zit. Daarna 
mochten we nog bij het kampvuur- 
liedjes zingen. Dat was een mooie 
afsluiter. Het kampvuur was super-
groot! Echt cool! Ik ga het kamp wel 
missen… 

31 juli 

Liefste dagboek, 
Vandaag zijn we terug naar huis 
vertrokken. Ik ben blij dat we terug 
thuis zijn, want ik begon mama en 
papa wel een klein beetje te missen… 
Thuis ben ik ook direct in bed 
gekropen, want ik was supermoe! Ik 
vond het eigenlijk wel echt een 
superleuk kamp! 

 

Wist je dat: 
- Julotte op kamp meer dan 200 

‘muggenbeten’ had?  
- Marie bij iedereen van de leiding 

eens in bed is gekropen? 
- Katrijn en Sissel hun beestjes 

allemaal een naam hebben 
gegeven? 

- Talle het wereldrecord ‘knopen 
in het haar’ heeft verbroken?  

- Alice zeker 8 brieven per dag 
kreeg? 

- Leyla een echt competitiebeest 
is?  

- Lore elke dag haar onderbroeken 
kwijt was?  

- Dimke aan gymnastiek doet in 
haar slaap?  

- Lene als enige M&M’s kon eten 
met stokjes?  

Wist je dat: 
- Olivia heel blij was dat we dit jaar 

een grote kampplaats hadden? 
- Amber zelfs bij 30 graden graag 

haar winter-onesie aandoet om te 
slapen? 

- Lili de leiding altijd helpt, zelfs 
zonder dat we het vroegen?  

- Luizencontrole bij Lena wel uren 
lijkt te duren door haar lange 
haren? 

- Eline zich heel hard amuseert 
tijdens waterspelletjes?  

- Renske, Lore en Io de pinkels een 
superleuke groep vonden en ze de 
pinkels superhard gaan missen? 
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Speelclub 
 
  

Bivak	checklist		
	

	Ontsnappen	uit	een	kamer	
vol	met	codes	

	Een	eigen	eenhoorn	
diadeem	maken		

afkoelen	in	een	leuk	
zwembad	na	een	zware	
wandeling		

Een	echte	vlogster	worden		

vuile	spelen		

Onze	eigen	T-shirts	maken	

	Echte	duikers	worden		

	Terug	gaan	naar	hoe	het	
was	om	baby	te	zijn	

	Onze	eigen	herrinering	
doos	maken		

	Een	fantastisch	kamp	mee	
maken		
		
	
		
	
	
	
	



 15 

  



 16 

Kwiks 
 

Liefste kwikjes 
 
 

Het jaar is alweer voorbijgevlogen, 
het is nu tijd om samen ons lichtje te doven. 

 
Maar voor we dat doen blikken we samen terug, 

op een bivak dat ging oh zo vlug. 
 

Het opzetten van de tent bleek echt jullie ding, 
alleen afbreken was iets minder naar jullie zin. 

 
Als echte like me meisjes gingen jullie door het leven, 

we bleven een heel kamp in deze rol zweven. 
 

Het eten van de kokjes ging vlotjes naar binnen, 
alleen kreten konden jullie niet zo goed verzinnen. 

 
Het luizenmoederspel verliep heel vlot, 
en ina haar voeten zijn nog steeds rot. 

 
Liese was voor jullie een echt rolmodel, 
en moon haar boertjes die hoor je wel! 

 
Het eten en vreten tijdens de boefquiz ging vlot naar binnen enzo 

 en nog eens merci voor jullie cadeau. 
 

Het missen zal heftig zijn, 
en nu nemen we afscheid toch wel met pijn. 

 
 

Lieve meisjes bedankt voor het leuke jaar, 
moederke liese, enthousiaste moon en ina met het gekleurde haar. 
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Tippers 

 
  

 Deze keer in het verslag > tipperleiding vertelt over hun kampervaringen 

‘We zijn met ons gat 
in de boter gevallen” 

De tijdlijn toont hoe Zoë, Clara & Maud iedere dag wat meer vermoeid werden.  ©Maud Matton 

RIJKEVORSEL – De tipperleiding, Zoë, Clara & Maud,  blikken terug op een kamp vol 
plezier, gelach en traantjes. “T zijn de vermoeienste dagen van het jaar, maar o zo de 
leukste!”, vertelt één van de leidsters ons. Samen met hun tippers (Kaat, Lucie, Kytana, 
Rhea, Margo, Amelie & Rune, n.v.d.r.) trotseerden ze 10 dagen lang de Antwerpse 
Kempen.     

Clara, Zoë & Maud, wat 
maakte ‘Nondedju’ (het 
kampthema van bivak 

2019, n.v.d.r.) net zo speci-
aal? 
Maud: “Het was hoe dan ook mijn 
laatste kamp, dat maakt het al wat 
specialer. En de groep en mede-
leiding deed veel. Ik ben werkelijk 
met mijn gat in de boter gevalen op 
dat vlak!” Zoë: ”Idem! Mijn laatste 
jaar in de chiro afsluiten met zo’n 
toffe groep en medeleiding maak-
te het kamp al super! Dat het weer 
zo goed meeviel, maakte het nog 
duizend keer leuker!” Clara: “Dat 
ik met twee vriendinnen in de lei-

dingsploeg stond 
zal zeker en vast 
geholpen hebben 
om er een fantas-
tisch jaar van te 
maken en de Tip-
pers maakte met 
hun ‘volwassenheid, maar toch nog 
naïef’ het helemaal compleet!”
Welk moment zouden jullie 
opnieuw willen beleven? 
Clara: “Liefst zou ik morgen ge-
woon opnieuw vertrekken en alles 
herbeleven, maar jammer genoeg 
gaat dat niet. (weent) De avond van 
2-daagse springt er voor mij toch 
net ietsje bovenuit, goed geamu-

seerd!” Zoë: “Toen Bob door onze 
tent zakte, wanneer hij hem pro-
beerde te maken.” (schaterlacht)  
Maud: “Hoho, ja dat was ik al ver-
geten (lacht mee). De maaltijden 
samen met de tippers vond ik ook 
altijd steengoe! Kitty luisterde ons 
altijd af en de anderen staken altijd 
wel iets uit. Of het waterparcours op 
2-daagse, dat vond ik de max.”

Wanneer lachten jullie het 
hardst?
Maud: “Ik moest altijd enorm la-
chen met de droge humor van de 
tippers. En met Lucie haar uitspra-
ken. Vaak zonder ze het zelf door-
had. ‘Ho ho paardjes’, vond ik één 
van de beste! (lacht) Clara: Moei-
lijk om er één moment uit te pikken 
want er is toch wel wat afgelachen. 
Maar als ik dan toch iets moet kie-
zen waren het Lucie haar dansmo-
ves tijdens de laatste avond.” (ieder-
een lacht) Zoë: “Ja! En de Ho Ho 
paardjes van Loecieke. (lacht) Maar 
ook de reis rond de wereld met Kitty 
haar spullen, de tractorrit van Runi 
& Ami etc.” 
Wat vonden jullie van 2-daag-
se? 
Zoë: “2-daagse was awesome, al-
leen minigolf vond ik wat minder. 
Niet omdat ik verloren was ofzo.” 
(fluistert)  Clara: “Super fijn! Kei 
warm, maar toch zaagde niemand. 
Daarna lekker plonsje gepakt. En de 
verwennerij ’s avonds mocht er ook 

wel zijn!” Maud: “Keileuk! ‘T was 
eerst wat risky door de hitte, maar 
ze hielden het stuk voor stuk vol. Ik 
hou wel van dat campingsfeertje, zo-
lang het maar niet té lang is (lacht). 
Daar ‘s avonds nog een vettige 
kapsalon en massages bij van de tip-
pers. Beter kon niet.” Hoe vielen 
de tippers mee?
Maud: “Pff wat een zaagwijven  
(knipoogt). Nee, buiten hen niet in 
bed krijgen en dat het soms één oor 
in, ander oor uit was, was het één 
van mijn beste kampen ooit.” Cla-
ra: ”Hoewel ze elke avond wouden 
feesten en mega lang wouden op-
blijven, dit lukte uiteraard nooit, 
waren het altijd overenthousiaste 
bezekes.” Zoë: “De tippers wa-
ren de kers op de taart, het melks-
ke bij mijne koffie, gewoonweg 
F.A.N.T.A.S.T.I.S.C.H”
Wat was jullie grootste erger-
nis?
Maud: “Goh ja, de typische dingen 
die ieder jaar terugkeren. Niet wil-
len slapen, treuzelen, moeten zagen 
om iets gedaan te krijgen. Gelukkig 
was dat bij deze groep niet het geval 
(LOL).“ Clara: “Kitty haar dressing 
in de tent”. (kijkt boos) Zoë: “Dat 
wij de slechtste tent hadden gekre-
gen van allemaal. Hoewel Bob er 
anders ook wel niet had opgeklom-
men”. (lacht) 
Op een schaal van 1 tot 10, hoe 
hard weenden jullie op de laat-
ste avond?
Clara: 8/10, die tranen blijven 
maar vloeien..” Maud: “Minder 
dan ik had verwacht eigenlijk, maar 
nog steeds een dikke 11.”  Zoë: “12, 
of ja misschien 13.”
Clara, Hoe lang ben jij nog van 
plan te blijven?
Clara: Na dit fantastische jaar heb 
ik besloten om waarschijnlijk nog 1 
jaartje in de Chiro te blijven. Maar je 
weet maar nooit waar de toekomst 
ons brengt!”
Maud & Zoë, 
Wat gaan jullie het meest mis-
sen aan de chiro?
Zoë: “Ongetwijfeld Bivak! Maar 
ook die bezekes!” (toont hartjesge-
baar)
Maud: “Kamp sowieso, dat was 
hét hoogtepunt van het chirojaar. Ik 
hield ook altijd van de drukke week-
ends waar er iets te doen was. De 
JMF, eetkermis etc. Maar ook de sa-
menwerking met de andere leiding 
en ja, zelfs de frustraties!”

Kroesjpergazet SEP 2019

 “Liefst zou ik morgen 
gewoon opnieuw 
vertrekken en alles 
herbeleven, maar jammer 
genoeg gaat dat niet” 

    
    

    
    

   T
ip

pe
rs
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Tiptiens 
 

 

 

CV 

 

Tiptiens 2018-2019 
 

° Geboortedatum: 14-10-1997 

*	

	
Kerkstraat, 48, 1653, Dworp, Tiptienlokaal 

https://www.instagram.com/tip10skroesjpers1819/ 

	

COMPETENTIES 
 
 
 
 
 
 
ERVARING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijke competenties 
v Vlammen op de fiets 
v Tetteren en giechelen tot diep in de nacht 
v Tenten opzetten, ook die van andere groepen  
v  Baseball spelen  
v FLIRTEN MET DE BOYS 
v ………………………….. 

 

Juli / 2019 Nomadenfamilies 
De families konden ontsnappen uit hun 
gevangenschap, vulden hun rugzakken en 
vertrokken zo op hun tocht naar het beloofde land.  

Juli / 2019 De code kraken 
 Wie welke t-shirt was een raadsel, maar niet voor 
lang! De tiptiens kraakte de code succesvol!  

Juli / 2019 Douchen 
 Snel douchen kunnen we als de besten, en dat 
bewezen we wel. 2 liedjes, voorwerpen onthouden 
en klaar is Kees! Ready… Set… Go!  

Juli / 2019 Trump en Mexicanen 
 Team Trump wil heel graag eindelijk de muur 
optrekken, de Mexicanen willen dit tegenhouden 
zodat ze met hun drugs de grens kunnen blijven 
oversteken… Wie wint de strijd?  

Juli / 2019 Tweedaagse  
 Drie uur op een trein wachten omdat het 40 graden 
is en dus te warm om te fietsen? Check! Eindelijk op 
de trein zitten, maar bijna sterven van de warmte en 
meer zweten dan we ooit gedaan hebben? Check! 
Een geweldig huis vinden met een geweldige man 
en onder de blote sterrenhemel slapen? Check! De 
Romeo’s zien optreden, doen alsof we kunnen 
meezingen met hun liedjes en rond de jongens 
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CURSUSSEN 

hangen? CHEEEEECK! En dan willen we toch nog 
eens zeggen dat wij suuuuper trots waren op jullie! 
Ondanks de warmte en het vele wachten op treinen 
en bussen hoorden we jullie niet zagen! Zelfs toen we 
onze fiets gingen oppikken in het station en kletsnat 
werden bleven jullie positief en maakten jullie er het 
beste van! 

Juli / 2019 Bruiloft te Kanaa en Kruistocht 
 En nog nooit zagen we zo een mooie bruidstaart! Al 
bewezen we ook wel dat zwaardvechten misschien 
toch niet helemaal ons ding was…  

Juli / 2019 Gsm-avond   
 Snapchat-verstoppertje, Gsm-tikkertje,… we 
speelden het allemaall! En ’s avonds nog een uurtje 
mogen scrollen… Ik denk niet dat jullie ooit al zo snel 
klaar waren voor jullie bedje!  

Juli / 2019 Casino  
 Jullie bewezen dat jullie geboren Casinogangers 
waren! Een hele avond lang genoten leiding en 
kokjes van jullie leuke spelletjes en rolde het geld 
over de tafels!  

Juli / 2019 Vuile spelen  
 Ja, wat moet daar nog meer over verteld worden? 
Leuk, en vuil!  

Juli / 2019 Plastische Chirurgie   
 Een gipsje aanbrengen is misschien niet iedereen 
hun specialiteit, het eindresultaat zag er toch wel 
geslaagd uit! Knieën, ellebogen,… noem het maar 
op, het zat in het gips! Zelfs bezemstelen kwamen 
eraan te pas, he Fenna? ;) 

Juli / 2019 Laatste avond  
 Dat was nu toch wel echt een slaapzakdans om te 
onthouden hoor…. TEQUILA! Een heel leuke avond, 
die we spijtig genoeg niet samen konden spenderen 
omdat de jongens interessanter waren… L   

 

2019 Basiscursus Bijbel voor Dummies 
Dummieschool 	

 

	



 20 

Aspi's  
Liefste smiekes (ja want da mogen wij sinds kamp officieel ook zeggen),


Wat was me het weer een bivak, echt weer eentje om in te kaderen, net zoals jullie met ons 2-
daagse hebben gedaan! Wat hebben we al genoten van dat aandenken! 


Gelukkig wisten jullie met al jullie enthousiasme van alle tegenslagen onvergetelijke momenten te 
maken. Het had anders maar een vrij tot zeer deprimerend bivak geweest. Elke dag was er wel 
iets, zweet, blauwe plekken, den digge (die toch wel ongeveer een heel bivak aanwezig was), 
gekneusde benen en armen, en zo zullen er wel nog een aantal zijn die ik vergeet  (Linde haar 
bijna amputatie bijvoorbeeld). Zou het misschien een tekort/gebrek aan nachtzoenen geweest zijn 
die voor al deze ellende heeft gezorgd? Wie zal het zeggen! 


Over 2-daagse willen we niet al te veel kwijt want het ophalen van die herinneringen zou er enkel 
voor zorgen dat een aantal onder ons hun trauma’s terug herleven en dat willen we graag 
voorkomen. Ik krijg er instant een droge mond van als ik er aan denk! 


We hopen dat jullie evenveel van jullie bivak hebben genoten dan jullie beschreven hebben in jullie 
slijmbrief, want wij hebben ons in ieder geval geen seconde verveeld! Een ding is zeker, het was 
een fameuze belevenis zo 12 dagen op kamp met een sekte. 


Van Jani moeten we jammer genoeg definitief  afscheid nemen (maar ik ben er zeker van dat die 
van tijd tot stond wel op de Chiro te vinden zal zijn op vrijdagavond!), maar 1 ding is zeker, da 
bivak da pakken ze nimeer van ons af!       


Liefste smiekes wat zullen we jullie missen volgend jaar! 

Groetjes de leukste leidsters ooit xoxoxoxo 
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Bedanking kokjes 
 
Naast alle plezante spelletjes en onvergetelijke momenten, konden 
we ook dit bivak weer elke dag genieten van heerlijke maaltijden. 
Elke dag stond er een kookploeg voor ons klaar, die ervoor zorgde 
dat wij keer op keer het beste van onszelf konden geven, zonder 
honger te lijden. “Het eten is hier lekkerder dan thuis”, was dan ook 
weer geen ongehoorde zin op de kampplaats. Dus bij deze: een dikke 
dikke dikke merci om onze maagjes weer met al dat lekkers te vullen 
en voor die extra bivak-kilootjes te zorgen!  
 
Voor ons zijn de kokjes een echte bonus op ons kamp, want naast lekker eten voorzien zij ook 
de nodige portie humor en ambiance. Mede dankzij onze fantastische kookploeg is het op 
kamp altijd lachen, gieren, brullen! Ook voor sfeer en gezelligheid krijgen jullie van ons dus 
een welverdiende: 
 
 
 
 

10 
Het was geweldig om jullie er dit jaar weer bij te hebben en we kunnen al niet wachten om 
jullie volgende creaties te mogen proeven!  
 

Nadia, John, Koen, Dorien, Ceuppens, Joke, Sven, Cindy, Jo, Bob, Emma, Wendy, Frieder, 
Katlijn en Ulrike, 

 
We zingen voor jullie allemaal samen nog een laatste keer in koor: 
 

DANKUWEEEEEL DANKUWEL DANKUWEEEEL 
DANKUWEL DANKUWEEEEL 

DANKUWEL 
DANK  

DANK 
DANK  
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Afscheid leidsters 
 
Het begin van een nieuw jaar, betekent helaas ook het einde van een ander. Met spijt in het 
hart nemen wij dus ook dit jaar afscheid van enkele kanjers van onze chiro.  
 
Hoewel sommigen onder hen onze chiro pas later vervoegden, waren zij alle vier voor ons een 
enorme aanwinst. Tijdens hun jaren als lid zagen wij het competitiebeest in hen groeien, 
terwijl het enthousiasme alsmaar toenam. Ook daarna konden ze als leidster vele speelse 
meisjeshartjes bekoren, terwijl ze keer op keer het beste van zichzelf gaven!  
Ook hen willen we dus graag nog eens bedanken voor hun inzet, hun enthousiasme, al het 
plezier dat ze ons ongetwijfeld allemaal bezorgden, de fantastische (chiro)momenten die we 
met hen mochten meemaken en nog zoveel meer. 
 
Dus bij deze: een dikke merci voor die prachtige chiro-jaren en fantastische herinneringen die 
jullie ons hebben gegeven. Jullie zijn stuk voor stuk 4 topvrouwen, 4 geweldige leidsters, maar 
vooral 4 vriendinnen voor ’t leven! Daarom weten wij dat dit geen afscheid is, alleen maar een 
klein beetje veel gemis!  
We zeggen nog snel dag, bedankt en tot gauw, want eens een Kroesjper, altijd een Kroesjper!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Zoë 

Jani 

Maud 

Hanne 
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Nieuwe leidingsploeg 
 
Het afscheid van een oude leidingsploeg, betekent natuurlijk ook dat er al een nieuwe te 
wachten staat. Onder het motto ‘na regen komt zonneschijn’, stellen we jullie dus met plezier 
de leidingsploeg van dit jaar voor!  
 

Pinkels 
Dit jaar wordt voor de pinkels 
ongetwijfeld superfijn, met deze 
drie leidsters en hun mega-
spelletjesbrein. Enya is een 
nieuweling in de leidingsgroep 
sinds dit jaar, maar hou jullie klaar. 
Met de nodige portie 
enthousiasme en vermaak, valt ze 
bij jullie zeker in de smaak. Ook 
Liese als juf in spé, is helemaal met 
de leefwereld van de kleinsten 
mee. Ze staat voor de tweede keer 

bij de pinkels, nog steeds met evenveel plezier en naast een toffe leidster is zij ook een vrolijk 
knuffeldier! Marlies begint haar vijfde leidingsjaar deze keer bij de jongste groep, helemaal 
klaar voor de paarse troep. Ze zet dit jaar in vol goesting, fantasie en creativiteit, ’t is altijd fun 
gegarandeerd in haar aanwezigheid!  
 

Speelclub 
Ook de speelclub mag een 
fantastisch jaar verwachten, 
want hun leiding heeft 
evenzeer geweldige plannen in 
gedachten! Lore begint aan 
haar derde jaar als leiding, ook 
deze keer met evenveel 
toewijding. Ze staat er elke 
zondag met een spel, super 
origineel, dat doet ze nu ook vol 
overtuiging voor groep geel. 
Merel staat bij ons bekend als 
een echte lachebek en 
daarnaast is ze stiekem eigenlijk ook een beetje knettergek. Ze is altijd supervrolijk en een 
plezante meid, dus de speelclub krijgt van haar zeker geen spijt! Tot slot is er nog Moon, een 
kleuterjuf in opleiding. Zij vliegt er opnieuw in, met dubbel zoveel goesting. Met haar kan 
iedereen ganse dagen gieren, dus ze zal de gele meiden zeker kunnen plezieren!  
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Kwiks 
De Kwiks kunnen dit jaar genieten 
van drie geweldige leidsters, 
namelijk Clara en de zusjes 
Muylaert. Dat gaat met bakken vol 
fun gepaard! Sien vervoegt dit jaar 
als nieuwtje onze leidingsploeg, 
als sportieveling heeft ze daarvoor 
zeker energie genoeg. Zowel op 
een voetbalveld als in de chiro 
heeft zij een goed inzicht en 
daarnaast heeft ze 24 op 24, 7 op 
7 een lach op haar gezicht. Oudere 
zus Renske staat deze keer elke 
zondag aan haar zij, en ook deze 

meid is met de Kwiks minstens even blij. Ze is een jolige spring-in-‘t-veld, dat hebben de 
pinkels ons vorig jaar verteld. Leiding geven zal ze met volle goesting doen, dit jaar bij groep 
groen. Clara is de oudste van deze kleine bende en ook met haar overkomt de Kwiks zeker 
geen ellende. Leidster is ze ondertussen al enkele jaren, dus met deze groep zal ze tal van 
topmomenten ervaren! 
 

Tippers 
Bij de tippers zijn het ook dit jaar 
weer drie geweldige meiden, die 
hun groepje zullen leiden! Na 
groen, geel en oranje is nu rood 
de kleur van Naomi’s 
fluitjeskoord, volgens ons gaan de 
Tippers daar zeker mee akkoord. 
Met originele spelen en veel 
gelach, is het met haar als leidster 
keer op keer een topzondag. Na 
13 plezante jaren als kadee, draait 
ook Linde sinds dit jaar in ons 
leidingsploegje mee. Ook zij is er 
helemaal klaar voor, want de ‘hoe 
maak ik een keitof spel’-gids kent ze door en door. Tot slot vervoegt Heidi dit duo en dat is 
voor de Tippers een echt cadeau. Naast veel plezier en een plezante zondagnamiddag, biedt 
ze een luisterend oor en verschijnt er op jullie gezichtjes instant weer een lach.  
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Tiptiens 
Voor deze groep worden geel en groen verzopen, 
want de nieuwe leiding van de Tiptiens is helemaal 
klaar om hen volledig blauw te dopen! Als oudste van 
onze troep, vond Sien het tijd om eens leiding te 
geven aan een oudere groep. Deze goedlachse meid 
is altijd goed gezind en ze kan al niet meer wachten 
tot het jaar weer terug begint. Samen met Ina en 
haar verschillende haarkleuren, kan er met de 
Tiptiens niets gebeuren. Deze veelzijdige kameleon is 
verrassend en onvoorspelbaar, met haar vindingrijke 
ideeën is ze voor de blauwe groep meer dan klaar. Ze 
vliegen er allebei vol vertrouwen in en beginnen aan 
dit jaar zonder maar één sprankeltje tegenzin!  

 

Aspi's 
Ook de Aspi's gaan een topjaar 
tegemoet, want hun nieuwe leiding 
heeft motivatie in overvloed! Naïma 
en Io staan voor hen paraat, een jolig 
duo vol wijze raad. Een goedlachse 
meid met een gevoel voor humor, zo 
kennen we Naïma en dat is voor de 
aspi’s meer dan prima! Out of the box 
denken is voor haar geen probleem, 
haar creativiteit is ongezien extreem. 
Ze zal je altijd blijven verbazen, want 
’t is keer op keer lachen, gieren, 
brullen geblazen! Boordevol goesting 
zit ook Io voor haar derde 
leidingsjaar, met haar is elke zondag precies Nieuwejaer(s). Na groen en paars komt voor haar 
nu oranje, een reden te meer voor wat champagne. Vol energie zal deze durval jullie op 
zondag plezieren en met haar is het ook altijd gieren! 
 

VB's 
Als afsluiter van deze voorstelling zijn er nog onze VB’s, we hebben ze nodig zoals spieren een 
pees. Nadia en Ulrike zijn sinds vorig jaar de Volwassen Begeleiders van onze chiro en hebben 
voor ons heel wat in petto! Ze ondersteunen onze leidingsploeg vol gedrevenheid, hopelijk 
hebben ze daarvan ondertussen nog steeds geen spijt! Ze geven ons veel advies en goede raad 
en daarnaast nog bakkenvol plezier en gepraat. Voor een goede babbel kunnen we namelijk 
altijd bij hen terecht, ze doen dat helemaal niet slecht! Wie hen nog iets vragen wil, zit zeker 
niet stil. Het is de moeite om bij hen eens langs te gaan, want zij toveren jullie problemen van 
de baan!  
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Opkomende evenementen 
 

Dia-avond 
Heb jij ook zo’n heimwee naar het bivak? Of willen mama, papa, zus, broer, oma of 
vriendinnetjes weten wat wij allemaal uitspoken op kamp? Dan hebben we goed nieuws voor 
jullie!  
 

Chiromeisjes Dworp stellen voor: 
 

 
Filmpremière 
Non-Dedju  

 
Je leest het goed, de bivakfilm is eindelijk klaar voor vertoon! Op 29 september is iedereen 
dus welkom op de chiro, want dan organiseren we een dia-avond in onze lokalen! Jullie 
worden om 16u verwacht, om samen naar al het leuke beeldmateriaal te kijken. Tijdens de 
film kunnen jullie genieten van een hapje en een drankje, voorzien door de Tippers en Tiptiens. 
Uiteraard kunnen jullie ook na de film nog eventjes blijven om een babbeltje te slaan met de 
leiding.  
Ook de kindjes die niet mee waren op kamp, zijn natuurlijk meer dan welkom om mee te 
kijken. Kinderen die niet op de dia-avond blijven, mogen die zondag bij het begin van de film 
worden opgehaald, laat dit dan wel even weten aan de leiding. 
 
Het belooft een gezellige en nostalgische avond te worden!  
 

Dag van de Jeugdbeweging 
Meer dan 250.000 jongeren gaan elke week naar hun jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije 
tijd door en maken er vrienden voor het leven. Spel, groep, groei en ontplooiing staan 
centraal. En dat is iets dat we in Vlaanderen graag vieren! Vergeet dus op vrijdag 18 oktober 
zeker niet om je chiro-uniform aan te trekken naar school, om te tonen dat ook jij deel 
uitmaakt van die fantastische groep! Op sommige scholen word je daarvoor zelfs beloond met 
lekkere koffiekoeken of andere leuke dingen! J  
Hou ook zeker de facebook-pagina en website van de Jeugddienst van Beersel in het oog, want 
het zou zomaar eens kunnen dat er leuke dingen worden georganiseerd in de buurt…  
 
PS. Voor wie het leuk vindt om in uniform naar school te gaan, hebben we extra goed nieuws! 
Aangezien de chiro een christelijke jeugdbeweging is, doen we nog eens hetzelfde voor 
Christus Koning! Schrijf dus 22 november al maar in jullie agenda, want ook dan mogen jullie 
nog eens in dat prachtige uniform naar school!   
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Agenda 
 

September 
 
 
22/09: Chiro vanaf 11u: startdag 
29/09: Chiro: dia-avond vanaf 16u 
 
 

 
 

Oktober 
6/10: Chiro 
13/10: Chiro 
18/10: Dag Van De Jeugdbeweging: in uniform naar school! 
19/10: Jaarmarktfuif  
20/10: Geen chiro: Jaarmarktfuif 
27/10: Geen chiro: leidingsweekend 

 
 

November 
 
3/11: Chiro 
10/11: Chiro 
17/11: Chiro 
22/11: Christus Koning: in uniform naar school! 
24/11: Chiro vanaf 11u: Christus Koning 

 
 

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

Kan jij het kruiswoordraadsel helemaal oplossen?  

 
Horizontaal 

4. Als je ’t mij vraagt: … 
6. Kleur van onze chiro-pull 
7. Twee leidsters met dezelfde naam 
8. Evenement dat doorgaat op 19 oktober 
10. Naam van de hoofdleidster 
13. Wat je op je lichaam smeert om niet te 
verbranden 
14. Kleur van de jongste groep 

Verticaal 
1.  Plaats waar we op kamp gingen 
2. Leukste dag van de week 
3. Kampthema van het voorbije jaar 
5. Wie eten maakt voor ons op kamp 
9. Naam van onze chiro 
11. Wat we niet meenemen naar de chiro 
12. Wat je aandoet op dag van de 
jeugdbeweging 
13. Aantal leidsters in onze chiro 
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Vind jij alle woorden in het rooster? (Zoek in alle richtingen) 

 

 
Aspis 
Bivak 
Chiro  
Dagtocht 
Dworp 
Feestje 
Fluit 
Jeugdbeweging 
Kampplaats 
Kampvuur 

 
Kookouders 
Kroesjpers 
Kwiks 
Leidsters 
Megaleuk 
Modderspelen 
Paasbrunch 
Pastorij 
Pinkels 
Plezier 

 
Rok 
Spaghetti 
Speelclub 
Spelen 
Tippers 
Tiptiens 
Tweedaagse 
Uniform 
Vieruurtje 
Zondag
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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 

Ina Catharine 
+32 477 08 65 02 
inavancat14@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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