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Woordje van de leiding
☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧
Wat is het afgelopen chirojaar weer snel gegaan!
We amuseerde ons elke zondag te pletter en het bivak was echt gemaan
We hebben elkaar even niet gezien, jammer genoeg
Maar niet getreurd want wij hebben allerlei toffe spelletjes voor de boeg!
Vanaf nu terug elke week uitkijken naar zondag
Want dan is het tijd voor een namiddag vol plezier en gelach
Je zal je hier nooit vervelen, dat is een feit
Bij Chiro Dworp beleef je de allerleukste tijd!
☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧☧

Dag beste Kroesjperfamillie!
Als je dit leest heb ja waarschijnlijk de eerste Kroesjpersgazet van het nieuwe jaar in je
handen. Dit is een boekje van onze Chiro dat 4 keer per jaar verschijnt op onze website en
facebookpagina met heel wat info over de voorbije en komende periode binnen onze Chiro.
Deze Kroesjpersgazet bevat de bivakverslagen van het afgelopen bivak, de nieuwe
leidingsploeg, belangrijke data, evenementen en nog zo veel meer nuttige informatie om het
nieuwe Chirojaar goed in te zetten! Ook kom je een beetje meer te weten over wat uw
dochter elke zondag uitspookt op de Chiro. Dus lees maar zeker verder!
Jammer genoeg hebben we ook dit jaar van enkele leidsters afscheid moeten nemen, maar
dit neemt niet weg dat we met onze kersverse leidingsploeg weer paraat staan voor het
komende Chirojaar. Wij hebben er alvast enorm veel zin in om elke zondag jullie dochter een
fantastische en vooral onvergetelijke tijd te bezorgen!
Wij staan ook altijd klaar om vragen te beantwoorden, onzekerheden weg te werken of
gewoon eens te babbelen! Kom dus gerust langs op zondag of neem telefonisch contact met
ons op. (Zie laatste bladzijde)
Vele groetjes van de leiding,
Margot, Fenna, Lisa, Luka, Iebe, Liese, Anke, Jenne, Sien, Luna, Marie, Nel, Dorothea en
Linde

Veel leesplezier!
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Chirowerking
Chiro Kroesjpers Dworp is een van de vele Chiro’s in ons land. Wij zorgen elke zondag van 14u
tot 17u30 voor leuke spelletjes en activiteiten voor alle meisjes tussen 6 en 18 jaar. Iedereen
is welkom in onze Kroesjpersfamilie. Elke zondag staat er een leidingsploeg vol motivatie klaar
om onze leden te entertainen en hun een onvergetelijke tijd te bezorgen. Als je zin hebt in
zondagen vol plezier, nieuwe vrienden, gelach, avontuur en nog zoveel meer, dan moet je
zeker en vast naar onze Chiro komen! Je kan op elke leeftijd starten dus er is geen reden meer
om het niet eens te komen uitproberen! Naast elke onvergetelijke Chiro-zondag zijn er ook tal
van leuke activiteiten en een 10-daags bivak om het jaar helemaal compleet te maken!
Afhankelijk van je leeftijd behoor je tot een bepaalde afdelingsgroep waarin je een heel jaar
zit met superleuke leidsters die klaar staan om jou een spetterend jaar te geven!
Onze Chiro is onderverdeeld in 6 afdelingen:
Pinkels

6-7 jaar (2015-2016)

Speelclub

8-9 jaar (2013-2014)

Kwiks

10-11 jaar (2011-2012)

Tippers

12-13 jaar (2009-2010)

Tiptiens

14-15 jaar (2007-2008)

Aspi’s

16-17 jaar (2005-2006)

Uniform
Elke zondag op de Chiro dragen wij een Chiro-uniform. Zo kan iedereen ons herkennen en
geeft het ons een fijn groepsgevoel. Het uniform kan je aankopen in de Banier. Dit is een
winkel waar knutselspullen en allerlei Chiro-accessoires te koop zijn. Meer info kan je vinden
op www.debanier.be
Het uniform bestaat uit een beige rok of broekrok,
een rode T- shirt, een blauwe pull en/of een blauw
hemd. Vaste (stap)schoenen zijn zeker ook handig en
zaken als juwelen en gsm’s zijn natuurlijk overbodig
op de Chiro!
Vanaf de Kwiks is het echt wel aangeraden om over een uniform te beschikken, bij de jongere
groepen is dit niet verplicht maar vragen wij wel om spelkledij te dragen dat vuil
mag worden.
Chiro Dworp beschikt ook over een eigen pull en T-shirt. Deze zijn donkerblauw
met je eigen naam erop die je kan verkrijgen voor €25 en €15. Deze kan je bestellen
via de QR-code/deze link: https://forms.gle/s7mVDSqUeL93eLme7
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Lidgeld
Wij doen ons best om uw dochter elke zondag opnieuw een onvergetelijke dag
te bezorgen. Maar dit vraagt uiteraard ook wat geld om materiaal aan te kopen,
de lokalen te onderhouden, wc-papier te voorzien, enz...
Daarnaast maken wij ook leuke uitstapjes en wordt uw dochter bij ons ook
verzekerd. Hiervoor vragen wij jaarlijks lidgeld, dit lidgeld bedraagt €40 voor uw
eerste dochter en €35 vanaf de tweede dochter.
Om het lidgeld te betalen wordt het geld gestort op het rekeningnummer BE64 7995 5053
8252 met volgende vermelding: ‘Voornaam + achternaam kind en de groep’.

Vieruurtjeskaart
Van al dat spelen en ravotten krijgen we al wat honger en dorst. Daarom voorzien wij rond
16u een sapje en een chipje/koekje om onze batterijen terug op te laden.
We zouden graag vermijden dat uw dochter elke zondag opnieuw €1 hoeft
mee te nemen en de kans loopt om haar centjes te verliezen. Hiervoor werken
we met de vieruurtjeskaart. Uw kind neemt €5 mee naar de Chiro en geeft dit
meteen aan een van haar leidsters af. Nadien ontvangt ze een vieruurtjeskaart
waarmee ze 5 zondagen verder kan. Wij zullen deze kaart bewaren en geven
deze terug mee als de kaart vol is zodat ze volgende zondag een nieuwe kan
kopen.

Website en Facebookpagina
De Kroesjpersgazet kan steeds geraadpleegd worden op onze website
www.chirodworp.be. Hier kan je ook veel nuttige informatie over onze Chiro
terug vinden. Ook worden er bijvoorbeeld wijzigingen van de kalender
meegedeeld, dus check zeker onze website geregeld voor de recentste info.
Daarnaast is er ook nog onze facebookpagina Chiromeisjes Kroesjpers Dworp
waar je leuke foto’s of nieuwe mededelingen op kan terug vinden.
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Communicatie
Om de communicatie met de ouders goed te laten verlopen hebben wij beslist
dat elke groep een whatsapp groepje gaat aanmaken. Hierin zitten de leiding
en de ouders van de leden. In het groepje kunnen vragen gesteld worden.
Bovendien kunnen we mededelingen sturen zoals benodigdheden,
verkleedkledij of wanneer het wel/niet Chiro is. Onze telefoonnummers
worden achteraan in het boekje vermeld, wij zijn ook altijd bereikbaar voor
dringende vragen of mededelingen! Aarzel niet om ons te contacteren bij onduidelijkheden of
vragen, wij willen graag klaarstaan voor jullie!

Jaarlijkse activiteiten:
Startdag (25 september)
Startdag is de allereerste Chiro-zondag van het jaar en daarom
duurt deze dubbel zo lang! We spelen dan een spel met de hele
Chiro om zo de nieuwe leidingsploeg te weten te komen.
Vervolgens eten we ook samen met de hele Chiro en in de
namiddag speelt elke groep een spel met hun nieuwe leidsters
en groep beter te leren kennen! Deze dag is ook gemaakt om vriendinnetjes, nichtjes of
klasgenootjes mee te nemen naar de Chiro en eens te laten kennismaken met het Chiro-leven.
Iedereen is welkom en wij hopen om veel nieuwe gezichtjes te zien!

Dia-avond (2 oktober)
Tijdens dia-avond kijken we allemaal samen naar de bivakfilm over het
afgelopen kamp van deze zomer. Deze film bestaat uit leuke momenten,
foto’s filmpjes en herinneringen van ons spetterende bivak. Ook ouders en
nieuwe leden mogen hiernaar komen kijken, zo kan je zien wat je dochter
allemaal uitspookte en kan je zien hoe alles er aan toe gaat op kamp. Ook
zorgen wij voor een hapje en drankje tijdens de pauze en kunnen jullie nadien
een USB-stick kopen waar de bivakfilm opstaat.
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Wafelverkoop
Ook dit jaar organiseert onze Chiro weer een wafelverkoop! Samen met
de winst van onze evenementen gebruiken we de opbrengst van de
wafelverkoop om activiteiten te organiseren en een deel van het kamp
te financieren, zodat we het inschrijvingsgeld laag kunnen houden en
Chiro toegankelijk blijft voor iedereen .
Het is de bedoeling dat elk lid zijn best doet om zo veel mogelijk dozen
te verkopen, op het einde van de verkoop zullen we dan optellen welke groep het meeste
wafels verkocht heeft en krijgt de winnende groep een heus feest met frietjes!
Laat je dus van je meest competitieve kant zien en probeer dozen te verkopen aan iedereen
die je kent: ouders/grootouders/buren/vriendjes op school/tantes en nonkels/...
De verkoop eindigt op 30 oktober, tot die tijd kan je dit formulier invullen. De wafels worden
dan ten laatste op 6 november uitgedeeld aan de leden.
Dit jaar verkopen we vanille wafels, chocolade wafels, frangipane gebakjes, carré confiture
gebakjes en zeevruchten. Deze komen telkens in een doos van 700gr en kosten 6 euro per
doos, voor de zeevruchten is dit 5 euro voor 250g. Je kan dit alles bestellen via een
(online)bestelformulier die je kind mee krijgt.

Jaarmarktfuif (15 oktober)
Naar jarenlange gewoonte organiseren wij ook elk jaar tijdens de
jaarmarkt van Dworp een knalfuif voor jong en oud! Er is een kinderfuif
voorzien van 19u tot 21u dus de kleinsten zijn zeker en vast ook welkom
en kunnen helemaal uit de bol gaan terwijl de ouders gezellig kunnen
bijpraten. Vanaf 21u begint de fuif voor de volwassenen.

Leidingsweekend (29-30 oktober)
Tijdens dit weekend is het geen Chiro want dan gaat onze leidingploeg
samen een weekendje weg. Tijdens deze dagen vergaderen we over het
komende Chirojaar en bespreken we de afgelopen maand. Daarnaast doen
wij ook teambuilding activiteiten om een hechtere leidingsploeg en
vriendengroep te creëren.

Christus koning (20 november)
Elk jaar tijdens Christus koning vieren we de feestdag van de Chiro. Om deze oude traditie in
ere te houden geven we die zondag wat langer Chiro met oud-leiding die weer even voor
leidster kan spelen. Naast alle leuke spelen die we dan samen doen, zorgen onze kookouders
ook voor een lekkere lunch!
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Sinterklaas (4 december)
Ook bij onze Chiro komt de Sint elk jaar eens een bezoekje brengen. We
verwelkomen hem samen met de Chirojongens en genieten op deze zondag
van al dat lekkere snoep. De Pinkels, Speelclub en Kwiks mogen de Sint
begroeten om 14u en de oudere groepen kunnen dit vanaf 17u doen.

Kerstmarkt (18 december)
Jaarlijks organiseert onze Chiro ook een gezellige kerstmarkt waar iedere
groep zelf-geknutselde spulletjes verkoopt en waar je ook kan genieten
van een lekker warm hapje en drankje. Dit alles doen wij om geld in te
zamelen om zo leuke dingen te kunnen doen op dagtocht, tweedaagse
en op kamp. Dit is dus het ideale moment voor ouders, grootouders,
vrienden en sympathisanten om een keer een kijkje te nemen en te
genieten van de kerstsfeer op onze Chiro.

Paasbrunch (2 april)
Sinds enkele jaren organiseren wij rond de paasperiode een eigen brunch!
Hier kan je voor een voordelig prijsje een hele voormiddag genieten van het
zonnetje en een heerlijk buffet met heel wat lekkers. Dus zin in een gezellige
voormiddag en lekker eten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Eetkermis (22-23 april)
Ook onze eetkermis samen met de Chirojongens is natuurlijk ook niet te
vergeten geduurde het Chirojaar. Tijdens dit weekend kan iedereen
genieten van onze lekkere haantjes, spaghetti, dessertenbuffet en nog
veel meer. De leiding staan dan klaar om te bedienen in ‘Ons Huis’ te
Dworp.

Uitstap (7 mei)
Zeker niet te vergeten is ook onze jaarlijkse uitstap. Die zondag maken we
het heel de Chiro een leuke daguitstap waar zowel de jongere als de oudere
groepen hun zeker en vast zullen amuseren. Onze bestemming van de
uitstap is nog een geheim maar plezier verzekerd!
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Bivakvoorbereidingsweekend (25-26 februari)
Als voorbereiding op het komende bivak trekt de leiding dat weekend al eens naar de
kampplaats. Tijdens deze dagen brengen alle leidsters hun ideeën samen om een leuk
kampthema te bedenken en maken we een planning voor op kamp. Daarnaast beginnen we
al een heleboel dingen voor te bereiden zodat het voor iedereen weer eens een spetterend
bivak wordt om niet te vergeten!

Bivak (21-31 juli)
Als een extra leuke afsluiter van een geweldig Chirojaar gaan we eind juli
samen met heel de Chiro op bivak! Dit zijn 10 dagen gevuld met super
leuke spelletje, een geweldige tijd met je groep en ook niet te vergeten
het lekkere kampeten van de kokjes. In de loop van het kamp vinden er
ook enkele speciale dagen plaats, zo trekken we er eens op uit voor een
dagtocht voor de jongere groepen en een tweedaagse voor de ouderen.
Hiernaast staan er ook steeds enkele leuke activiteiten op de planning
die elk jaar terugkeren zoals vriendjesdag, massaspelen, Aspidag en een groot kampvuur als
afsluiter van deze geweldige 10 dagen. Dit bivak is een ervaring die je zeker niet wil missen!
Meer informatie hierover volgt in de loop van het jaar.

Soubry spaaractie
Helpen jullie ons ook dit jaar mee om te sparen voor gratis pasta op
kamp? Wat moet je hiervoor doen? Knip de barcodes op de Soubry
verpakkingen uit en verzamel er zoveel mogelijk! Houdt de
barcodes goed bij en geef deze af aan de leiding, dit kan tot het
einde van het chirojaar. Hoe meer barcodes we verzamelen hoe
meer kans we maken op gratis pasta op kamp. Alvast heel erg
bedankt!
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Trooper
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!
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!
Ben je vergeten via Trooper te surfen? 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’. Volgende keer zal je een melding krijgen als je op een Troopershop surft.
Wanneer je op de melding klikt, steun je ons weer!
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Bivakverslagen
Pinkels

11

Speelclub

12

Kwiks

13

Tippers

14

Tiptiens

15

Aspi’s
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Bedanking kokjes
Ook zeker en vast niet te vergeten in onze Kroesjperfamilie zijn
onze lieve kokjes die elk jaar voor het allerbeste eten zorgen. Zowel
op kamp, als bij startdag, Christus koning en ons eetfestijn staan ze
paraat om voor ons de lekkerste maaltijden klaar te maken
waarmee wij onze buikjes vullen en met plezier kilo’s van bijkomen.
Naast hun kookkunsten staan onze kokjes ook altijd klaar voor een
goeie babbel, het verzorgen van een wondje en niet te vergeten voor het maken van goeie
sfeer en ambiance. Ook hiervoor zijn we jullie heel erg dankbaar!
Het was ook dit jaar weer geweldig om jullie erbij te hebben en we kijken al uit
naar volgend jaar om te kunnen genieten van al jullie creaties!
Kortom, Sven, Joke, Jo, John, Koen, Sabine, Nadia, Daan, Margot, Joost, Jolijn,
Rama, Karen en Ulrike nen heeeeele dikke merci voor alles!!!

Zoals vorig jaar nam ook dit jaar Laura van ‘Laura Beeckmans Photography’ de
allermooiste foto’s bij ons op kamp! Nogmaals een dikke merci om dit voor
ons te doen en hier werk in te steken, de resultaten zijn prachtig!
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Afscheid leiding
Zoals elk jaar is het jammer genoeg ook deze keer ook tijd om van enkele leidsters afscheid te
nemen . Dit jaar besloten Lore, Liese, Sara en Renske onze Kroesjperfamilie te verlaten. Ze
waren allemaal topleidsters en bezorgden onze leden alsook de leidingsploeg ongelofelijk veel
plezier!
Dikke dankuwel om elke zondag paraat te staan met super programma’s, voor al jullie
enthousiasme, inzet en nog veeell meer. Kortom, we willen jullie suuuper hard bedanken voor
alles wat jullie voor onze Chiro hebben gedaan en zullen jullie heel hard missen en nooit
vergeten!

Renske
Sara

Liese
Lore
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Nieuwe leidingsploeg
Pinkels
Hier hebben we ons Lisa, zij staat altijd wel open voor
een leuke fissa. De pinkels zou ze voor geen geld van de
wereld willen ruilen voor een andere groep, zelfs niet
voor een hele grote zak snoep. Ze kijkt zeer hard uit
naar haar eerste jaar leiding & smijt er haar vanaf dit
jaar helemaal in!!
Ons Fenna is helemaal klaar om haar eerste jaar als
leiding te knallen. Vol enthousiasme gaat ze alle
zondagen paraat staan! Haar creatieve brein gaat ervoor
zorgen dat de pinkels onvergetelijke momenten gaan
beleven. Met haar glimlach tovert ze een lach op de
Pinkels hun gezicht.
Bij onze jongste groep staat ook Margot, een creatieve en
enthousiaste leidster. Haar tweede jaar leiding geeft ze aan
de Pinkels en daar staat ze voor te springen! Zij maakt de
origineelste en plezantste programma’s en staat elke week
paraat met een lach op haar gelaat.

Speelclub
Dit jaar doet Iebe na groen groep geel, hou
jullie maar klaar want toffe spelletjes maakt
ze heel veel. Buiten de Chiro speelt ze toneel
en studeert ze voor leerkracht, maar ook
leiding geven doet ze graag en met heel haar
hart! Met haar creatieve brein zal ze een
perfecte leiding voor de speelclub zijn!
Luka aka Luk gaat heen en weer door de
groepen, ze wilt van alles eens snoepen. Ze
begon eerst jong maar vorig jaar ging ze naar
een oudere groep met een sprong. Dit jaar
neemt ze de Speelclub onder haar hoede, en
in het verzorgen van wondjes is ze echt een
goede. Daarnaast is ze een chiromeid in
vlees en bloed, wees dus maar zeker dat ze dit met veel enthousiasme doet.
Liese is een topmeid, haar wil je na dit jaar als leiding niet meer kwijt. Haar spellen zijn altijd
extreem origineel, deze creativiteit laat de dit jaar los op groep geel. Ze zal er elke zondag
staan, en er meer dan 100% voor gaan.
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Kwiks
GROEN GROEN GROEN, voor de kwikken is het met
Jenne te doen. Het zal haar eerste jaar als leiding zijn,
maar voor haar is geen enkele uitdaging te klein. Bij elk
spel gaat ze er volledig voor, ze is met elke kwik zeker
een luisterend oor. Geen zorgen de kwikken gaan zich
sowieso amuseren. De kwiks gaan niet naar huis willen
keren!
Pim pam pet met Anke is ’t altijd dolle pret. Na een
gele fluit gaat ze nu voor groen, dit gaat ze schitterend
doen. Anke heeft een overvloed aan creativiteit en bij
haar kan je alles kwijt. Een gebrek aan energie heeft ze
niet, ook gaat ze helemaal los op elke beat. Wij kunnen
alvast niet meer wachten, jullie zitten al een ganse
zomer in onze gedachten. Hopelijk zijn jullie klaar voor
een mega zot jaar!!!

Tippers
Dit is Sien, zo’n zotte doos heb je nog
niet eerder gezien. In haar vierde jaar als
leidster zal ze de Tippers een heel jaar
lang van knotsgekke spellen voorzien,
want creatief dat is ze wel ons Sien. In de
week speelt er veel voetbal bij
Anderlecht en studeert ze Kiné aan de
VUB, wie weet neemt ze de Tippers een
naar een match mee!
Luna a.k.a. Luun is een echte kapoen.
Met haar in de buurt is vervelen
verleden tijd, want al haar spelletjes lopen over van creativiteit. Ze gaat haar derde jaar als
leiding in, ze heeft er zo veel zin in. Wat je nog zeker van haar moet weten is dat ze zeer
goed kan vreten! Dit wordt een fantastisch jaar, Tippers hou jullie maar klaar!
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Tiptiens
Bij die Tiptiens staat Marie aka Marloet. Blauw
is na geel & groen de derde kleur dat ze doet.
Pas maar op want de Tiptiens gaan een
onvergetelijk jaar tegemoet!
Dit jaar krijgen de Tiptiens ook leiding van Nel.
Ook al hebben ze haar al eens gehad, zullen ze
hun met haar originele spelletjes en gezelschap
zeker niet vervelen.
Want me Nel erbij,
word iedereen altijd blij :))

Aspi’s
Linde loopt over van energie en kei leuke ideeën, ze
is zo de geknipte persoon om bij de Aspi’s te staan en
klaar om er volledig voor te gaan! Ze is helemaal klaar
om jaar zeventien knallen, zonder een steek te laten
vallen. Aspi’s be super klaar want met dit duo is niks
te zot en niks te raar.
Dorothea is een enthousiaste vrolijke dame en
helemaal klaar voor de Aspi’s! originele spelletjes
schud ze zo uit haar mouw en is niets te zot. Een jaar
met Dorot als leiding is een jaar om niet te vergeten!
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Agenda
September
25/09 Chiro (startdag)

Oktober
02/10 Chiro (dia-avond)
09/10 Chiro
16/10 Geen Chiro (Jaarmarktfuif)
23/10 Chiro
30/10 Geen Chiro (leidingsweekend)

November
06/11 Chiro
13/11 Chiro
20/11 Chiro (Christus Koning)
27/11 Chiro

December
04/12 Chiro (Sinterklaas)
11/12 Chiro
18/12 Chiro (kerstmarkt)
25/12 Geen Chiro
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Contactgegevens
Pinkels
Margot Ghyssels
+32 476 87 34 26
margot.ghyssels@gmail.com
Lisa Baeyens
+32 468 35 61 30
baeyens.lisa@gmail.com

Fenna Vanniewerburgh
+32 472 32 86 16
vannieuwerburghfenna@gmail.com

Speelclub
Liese Bergmans
+32471 88 10 49
liese.bergmans@gmail.com
Luka Coppens (hoofdleiding)
+32 487 70 98 56
lukacoppens@hotmail.be

Iebe Lintermans
+32 474 06 30 75
lintermansiebe@gmail.com

Kwiks
Anke De Sutter
+32 468 31 11 24
anke123ds@gmail.com

Jenne Barrez
+32 489 08 39 31
jenne.barrez@gmail.com

Tippers
Luna Deneyer
+32 49935 48 88
lunadeneyer@icloud.com

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

Tiptiens
Nel Taveirne
+32 497 73 37 91
nel.taveirne4@gmail.com

Marie De Klerk
+32 488 32 95 61
03marie.deklerk@gmail.com

Aspi’s
Dorothea Luyckx (hoofdleiding)
+32 475 39 31 02
dorothea.luyckx@gmail.com

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

Volwassenen begeleiders
Nadia Hulsmans
+32494592474
nadia.hulsmans@telenet.be

Margot Weemaels
+32 473 66 06 37
weemaelsmargot@hotmail.com
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