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Woordje van de leiding 
 

💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 

Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden op gang 

Weg met die winterkou en tijd voor lenteweer, dit willen we al lang 

Sneeuwvlokken worden zonnestralen, de bomen krijgen kleur 

’t Is tijd om buiten te spelen, want de lente staat voor de deur! 

Samen ravotten, leuke activiteiten en veel chiroplezier elke zondag 

Wij hebben er alvast veel zin in en staan klaar met een lach😊 

💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 💐 

Hallooooooooooow allerliefste kroesjpermeiden, mama’s en papa’s en andere  

sympathisanten! 

Een nieuw jaar is begonnen en dat wil zeggen: een nieuwe Kroesjpergazet! We wensen jullie  

dan ook allemaal een fijn 2023 toe.  

Voor we beginnen aan deze nieuwe update, blikken we graag nog even terug naar een paar  

maanden geleden: 

Het chirojaar leek nog maar net begonnen en voor we het wisten stond december al voor de  

deur. Sinterklaas kwam langs op onze Chiro waar we samen met de jongens konden  

genieten van heel wat lekkers en leuke spellen, we vierden samen in onze groepen Kerstmis 

and last but not least, we amuseerden ons elke zondag weer te pletter! In januari zat de 

leiding met hun neus in de boeken. Gelukkig konden we op de Aspi’s en oud-leiding rekenen 

om ervoor te  zorgen dat niemand zich verveelde (waarvoor dank!). In februari konden we 

vervolgens na een lange blokperiode dan eindelijk terug meegenieten van de leuke 

zondagen😊. 

Verder in deze kroesjpergazet vinden jullie zoals altijd nog belangrijke informatie omtrent 

belangrijke informatie over het verdere chirojaar, de aankomende evenementen en de 

kalender. Daarnaast kunnen jullie in de groepsverslagen natuurlijk ook nog steeds 

(na)genieten van onze hoogtepunten van de voorbije maanden! 

Veel leesplezier! 

Groetjes, de leiding: Margot, Fenna, Lisa, Luka, Liese, Iebe, Anke, Jenne, Sien, Luna, Marie, 

Nel, Linde en Dorothea ♥ 
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Belangrijke info  

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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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! 

 

 

Pullen  
Graag delen we jullie mee dat indien u graag nog een nieuwe pull van Chiro 
Dworp wenst te bestellen voor uw dochter(s), u dit bij de volgende 
Kroesjpergazet in Mei kan doen. We geven dan weer een link en QR-code 

mee om te bestellen voor het komende bivak/chirojaren😊.  
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Aankomende evenementen  

 

Lentebrunch 
Met de lente die er aan komt is het ook weer tijd voor ons onze 

jaarlijkse lentebrunch! Dit jaar valt deze op zondag 2 april en zullen we 

werken met take-away en delivery! Jullie kunnen hierbij genieten van 

pakketten met een heerlijke en gevarieerde brunch! Aarzel zeker niet 

om te bestellen via volgende link of QR-code, dit kan tot zondag 26 

maart!     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSksSpmHvpNcq4dBujLT17mLWhZz42

HcX1m4M3Jr8RhQAKRQ/viewform?fbclid=IwAR3D1_dx9VbUjn_8I-FZsp-

ufWm0F5wFy13_RxEcC1qh5ULyGiCOqLOzxqM   

 

 

Eetkermis 
Ook nodigen wij jullie samen met de jongenschiro graag uit op onze  

welgekende eetkermis! Dit jaar vindt onze eetkermis plaats tijdens het 

weekend van 22 en 23 april in de zaal van Ons Huis in Dworp. Iedereen is 

meer dan welkom om te komen smullen van lekkere  haantjes, spaghetti, 

lasagne, vol-au-vent en heerlijke desserten! 

 
 

Uitstap  
Op 7 mei gaan we zoals elk jaar met heel onze Chiro op uitstap. Dit is 

een dag vol plezier naar een leuke locatie. Waar we naartoe gaan is nog 

een verassing maar je kan je kind alvast inschrijven via volgende link! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezGYJud-

JpfSeSbMJ95QuQu_7y4ueSjwOxI9iMeOiMiOdfSw/viewform?usp=pp_url  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSksSpmHvpNcq4dBujLT17mLWhZz42HcX1m4M3Jr8RhQAKRQ/viewform?fbclid=IwAR3D1_dx9VbUjn_8I-FZsp-ufWm0F5wFy13_RxEcC1qh5ULyGiCOqLOzxqM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSksSpmHvpNcq4dBujLT17mLWhZz42HcX1m4M3Jr8RhQAKRQ/viewform?fbclid=IwAR3D1_dx9VbUjn_8I-FZsp-ufWm0F5wFy13_RxEcC1qh5ULyGiCOqLOzxqM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSksSpmHvpNcq4dBujLT17mLWhZz42HcX1m4M3Jr8RhQAKRQ/viewform?fbclid=IwAR3D1_dx9VbUjn_8I-FZsp-ufWm0F5wFy13_RxEcC1qh5ULyGiCOqLOzxqM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezGYJud-JpfSeSbMJ95QuQu_7y4ueSjwOxI9iMeOiMiOdfSw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezGYJud-JpfSeSbMJ95QuQu_7y4ueSjwOxI9iMeOiMiOdfSw/viewform?usp=pp_url
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Verslagen per groep  

Pinkels  
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Speelclub 
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Kwiks 
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Tippers 
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Tiptiens 
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Aspi’s 
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Agenda  
 

Maart 
• 5 maart: chiro  

• 12 maart: chiro 

• 19 maart: geen chiro (carnaval) 

• 26 maart: chiro  

 

 

April 
• 2 april: chiro (paasbrunch) 

• 9 april: chiro (pasen) 

• 16 april: chiro 

• 23 april: geen chiro (eetkermis)  

• 30 april: chiro 

 

 

Mei  
• 7 mei: chiro (uitstap!) 

• 14 mei: chiro 

• 21 mei: chiro (de leiding heeft examens en laat nog weten of het chiro is!) 

• 28 mei: chiro (de leiding heeft examens en laat nog weten of het chiro is!) 

 

 

Juni 
•    Leiding heeft examens, we laten nog per groep weten of er chiro is😊  
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Contactgegevens  
Pinkels 

Margot Ghyssels 
+32 476 87 34 26 
margot.ghyssels@gmail.com  

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

Lisa Baeyens  
+32 471 91 78 57 
baeyens.lisa@gmail.com  

 

Speelclub 
Liese Bergmans 
+32471 88 10 49 
liese.bergmans@gmail.com 

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

Luka Coppens (hoofdleiding) 
+32 487 70 98 56 
lukacoppens@hotmail.be  

 

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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