
Flits 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chiro Klaasje 

Heiligstraat 6 

2620 Hemiksem 



Beste ouders 

 

 
Koude donkere dagen 

Zoals u zeker al gemerkt heeft wordt het kouder nu de winter opkomst is. Maar omdat wij echte 

Chiro-meiden zijn laten wij ons hier niet door afschrikken en gaan wij ondanks het koude weer 

toch nog buiten spelletjes spelen. Daarom willen wij u aanraden om uw kind goed warm aan te 

kleden, zoals een dikke jas, blauw, beige of rode kousenbroek, warme handschoenen, muts 

en/of sjaal. ’s Avonds wordt het ook sneller donker, zeker voor de oudsten die in de maand 

december vrijdagavond Chiro hebben. Daarom vragen wij indien uw dochter met de fiets komt 

om een voor- en achterlicht te hebben en een fluohesje. 

 

 

Oversteken 

Mogen wij vragen om steeds over te steken aan het zebrapad voor de Chiro. Voor en na de 

Chiro bevinden zich hier steeds 2 geëngageerde leidsters die jullie met plezier overlaten. Dit is 

niet alleen voor de meisjes die alleen naar de Chiro komen, maar ook voor zij die met een 

volwassen persoon zijn. Zo zijn we zeker dat iedereen veilig de Chiro binnenkomt en ook veilig 

weer huiswaarts kan keren. 

 

 

Weekends 

Ook dit jaar gaat elke afdeling op weekend. Meer info volgt hier uiteraard nog over! 

- Speelclub & Kwiks: 15-17 november 2019 zal NIET doorgaan! Nieuwe datum wordt nog 

bekend gemaakt. 

- Tippers & Tiptiens & Aspiranten: 24-26 januari 2020 

 

 

Chirokamp 

Dit jaar gaan we weer op een geweldig Chirokamp. Schrijf 31 juli - 9 augustus alvast maar in 

jullie agenda! 

 

Chirofeest zondag 24/11 

Op deze dag vieren wij het Chirofeest. De leden worden om 14u verwacht bij hun eigen lokalen. 

Per afdeling wordt er een spel gespeeld in het jaarthema. De ouders en sympathisanten zijn 

welkom op Chiro Jochihe (Lindelei)  tussen 17u en 18u. Daar is er soep voorzien voor 2 euro. 

Om 18u vertrekken we op onze fakkeltocht door Hemiksem. Rond 19u30 zullen we terug zijn in 

de Lindelei en zijn jullie nog welkom voor een warm chocomelk.  

Voor de fakkeltocht kunnen jullie ook fakkels kopen aan € 4/stuk 

 

 

 

 



 

Winteravond vrijdag 29/11 

Ook dit jaar zal er weer een gezellige winteravond zijn en dit ten voordele van het buitenlandse 

kamp van onze Aspiranten. Wat mogen jullie verwachten? Een fijne avond met vuurkorven, 

jeneverkes, glühwein, chocomelk… en dit aan democratische prijzen zodat onze Aspiranten 

kunnen genieten van een fantastisch buitenlands kamp!  

De winteravond start om 19u op onze Chiro! 

 

 

Avondchiro 

Bekijk zeker jullie afdelingsblad goed, want in december zal er voor sommige afdelingen Chiro 

gegeven worden op vrijdagavond vanwege de examens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liedje van de maand november: ‘Met liefs 

Stotteren en giechelen zo rood als een tomaat 

Een vreemd, plezant gevoel tintelt door m’n ruggengraat 

‘k Wil dolgraag iets vertellen maar hoe pak je dat nu aan? 

Je woont al op m’n pennenzak maar dat zal niet volstaan 

 

Omdat ik van je hou, tel ik blaadjes, schrijf ik jou 

'met liefs' erbij voel ik vlinders, ben ik blij 

'k Heb je foto op zak, spring met gemak tot op het dak 

Als ik uren naar de spiegel kijk denk ik aan jou 

Omdat ik ziel-enorm-fantastisch-heel erg van je hou 

 

We sprinten rond het blokje en we blinken in ons vel 

Wapperende oren zijn bij ons niet echt van tel 

Met mensenvlees gaan knutselen: waar halen ze ’t idee? 

Die plastieken chirurgie: doen we daar zo snel aan mee? 

 

Omdat ik van je hou, tel ik blaadjes, schrijf ik jou 

'met liefs' erbij voel ik vlinders, ben ik blij 

'k Heb je foto op zak, spring met gemak tot op het dak 

Als ik uren naar de spiegel kijk denk ik aan jou 

Omdat ik ziel-enorm-fantastisch-heel erg van je hou 

 

De zon is aan het schijnen en ’t is ook nog volle maan 

De schaapjes op het drogen, de problmen van de baan 

Nu weet ik het wel zeker: ’t is voor eeuwig en altijd 

Maar ’t kan ook nog verkeren en dat vraagt dan weer wat tijd 

 

Omdat ik van je hou, tel ik blaadjes, schrijf ik jou 

'met liefs' erbij voel ik vlinders, ben ik blij 

'k Heb je foto op zak, spring met gemak tot op het dak 

Als ik uren naar de spiegel kijk denk ik aan jou 

Omdat ik ziel-enorm-fantastisch-heel erg van je hou 

 

Soms zijn er van die boekjes of programma’s op TV 

Dan word ik stiekem wijzer maar vaak zit ik er ook mee 

Dat turnen en dat stoeien lijkt hen zelden te vermoeien 

En dan blijft er nog de vraag: is dit echt of is het knoeien? 

 

 



Omdat ik Omdat ik van je hou, tel ik blaadjes, schrijf ik jou 

'met liefs' erbij voel ik vlinders, ben ik blij 

'k Heb je foto op zak, spring met gemak tot op het dak 

Als ik uren naar de spiegel kijk denk ik aan jou 

Omdat ik ziel-enorm-fantastisch-heel erg van je hou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liedje van de maand december: “De wereld is een toverbal” 

De wereld is een toverbal 

Geen mens weet hoe het worden zal, 

Maar één ding dat weet iedereen: 

Je kunt het niet alleen. 

 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken 

De wereld is een mooi maar bewerkelijk ding, 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 

Hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring! 

 

Bekijk een keer de werekdkaart,  

Een mens is toch iets beter waard, 

Je ziet dat het een puinhoop is, 

Zo gaat het zeker mis. 

 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken 

De wereld is een mooi maar bewerkelijk ding, 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 

Hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring! 

 

We praten zus, we praten zo, We 

roepen ach en wee en oh, 

Maar wil j’elkaar echt goed verstaan 

Dan doe je er iets aan. 

 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken 

De wereld is een mooi maar bewerkelijk ding, 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 

Hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring! 

 

 

 

 

 



  
Dag lieverdjes! De eerste twee maanden van het chirojaar zijn al weer voorbij, maar wees niet getreurd 

want er zijn er weer twee nieuwe op komst. Hier kunnen jullie lezen welke leuke activiteiten we de 
volgende maanden gaan doen!    

 
3 november (14u-17u)  
Jullie leidsters zijn heel erg benieuwd hoeveel jullie weten en daarom doen we 

vandaag een leuke quiz! Hopelijk hebben jullie goed opgelet op school en doen 

jullie het fantastisch! Jullie zijn welkom van 14u tot 17u om te laten zien hoe slim 
jullie zijn!   

 
 

10 november (14u-17u)  
Vandaag staat er iets heel leuk en lekker op de agenda. We 

gaan heerlijke petit-beurre taartjes maken en versieren! We laten het 

natuurlijk niet enkel bij het maken van de taartjes, want we gaan er ook van 

smullen! Hebben jullie ook zoveel zin in deze verrukkelijke taartjes, kom dan 
zeker van 14u tot 17u naar de Chiro.  

 

15 november – 17 november   

 
Jippieeeeeee! Dit weekend is het ons geweldige chiroweekend!! We gaan samen met de kwiks op weekend 
en daar zorgen wij voor 3 onvergetelijke dagen vol plezier. Jullie krijgen in de komende weken nog een 

boekje waar alle informatie in staat die jullie nodig hebben. Wij kijken er al erg naar uit, hopelijk jullie ook!   

 
 

24 november (14u-19u30)  
Het is feest vandaag, woehoewww! Deze zondag is het ons chirofeest en spelen we dus samen 
met Jochihe. Nadien zijn jullie en jullie ouders welkom om 17u op Chiro Jochihe om gezellig samen een 
tasje soep te drinken waarna we om 18u aan onze fakkeltocht beginnen. Omstreeks 19u-19u30 arriveren 

we terug in de Lindelei waar jullie nog kunnen genieten van een warme chocomelk. 

Meer informatie vindt u bij ‘Beste ouders’  

 

29 november: Winteravond  
Vandaag organiseren de aspiranten een gezellige winteravond ten voordele van hun buitenlands kamp. Je 
kan er komen genieten van een lekker hapje en drankje! Jullie en jullie ouders zijn zeker welkom. Zien we 

jullie daar?   

De winteravond gaat door op vrijdag 29/11 vanaf 19u. Meer info vindt u bij ‘Beste ouders’.  



 

1 december: GEEN CHIRO  

Helaas is het deze zondag geen chiro 😥. Maar jullie moeten niet te verdrietig zijn, want volgende week 
zien we jullie al snel terug!   

 
8 december (14u -17u)   
Vandaag worden jullie niet in uniform verwacht, maaaaaar wel in een onesie of pyjama. 

In deze outfit doen we allerlei leuke spelletjes! Wij zijn alvast benieuwd naar jullie mooie 
pyjama’s en onesies! We verwachten jullie van 14u tot 17u.   
  

15 december (14u-17u)  
Het is al weer lang geleden dat we onze creatieve geesten nog eens hun gang hebben kunnen laten gaan, 

dus daarom gaan we vandaag knutselen! Zitten er misschien toekomstige kunstenaars in onze speelclub? 

Ontdek het vandaag van 14u tot 17u.  
 

20 december (18u30-20u30)  
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way… Zitten jullie ook al helemaal in de kerstsfeer? 

Jullie leidsters in ieder geval wel! Vandaag doen we daarom een fantastisch kerstfeestje! 

Wij hebben heel veel zin om er een knaller van een feestje van te maken! Komen jullie ons 

daarbij helpen? Kom dan van 18u30 tot 20u30 lekker mee feesten!   
 

29 december: GEEN CHIRO  
Wij vinden het ook enorm spijtig, maar vandaag is het geen Chiro. Jullie leidsters wensen jullie wel een 

heel gelukkig nieuwjaar vol plezier! We zien jullie terug in 2020, tot dan!   
  

Amai zeg, november en december gingen alweer snel voorbij! We kijken er naar uit om jullie in 2020 terug 
te zien en samen ontzettend leuke zondagen te beleven!   

Dikke kussen!!! 😘😘  
 

 

Yuna (0476/99.53.13)  &  Luna (0499/73.24.46)   &   Dorien (0494/36.98.04)    & Yasmine (0472/07.99.73 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



      Hey Kwikiesss, 

De laatste twee maanden van het jaar 2019 gaan van start en we gaan er weer knallers van maken! Willen 

jullie samen met ons het jaar mee mooi afsluiten?  

      

Zondag 3 november (14:00-17:00)  

Ben jij een echte maarschalk, een verkenner of sla je in als een bom? Kan jij de vlag stelen van het andere 

team? Smeer je benen maar al in want het belooft spannend te worden!  

 

Zondag 10 november (14:00-17:00)  

Haal al je kennis maar vanuit het achterste van je hoofd want vandaag is de 

ultra coole blokken quiz! Weet jij het antwoord op al onze vragen? Kom het 

ontdekken in onze quiz studio van 14:00-17:00. 

 

 

Zondag 24 november (14:00-20:00)  

Yeyyy het is feest...CHIROFEEEEST!!!! Het is een dag vol spel en plezier! 

Samen spelen met iedereen, een kommetje soep en een vurige fakkeltocht om 

de dag mee af te sluiten! Mama’s, papa’s, tantes, vriendinnetjes,...zijn vanaf 

17:00 ook welkom aan Chiro Jochihe (Lindelei)!! Vergeet ook geen €5 voor de 

soep en de fakkel! Lees zeker het evenement in het begin van het boekje nog 

eens na bij ‘Beste ouders’. 

 

Vrijdag 29 november (19:00-00:00) 

Vanavond is het weer de gezellige winteravond van onze liefste aspiranten! Kom zeker een chocomelkske 

drinken en een marshmallowtje steken. De gezelligheid begint om 19:00. Neem zeker ook al je vriendjes en 

vriendinnetjes mee! Wij zien jullie daar!!!!  

 



Zondag 1 december (GEEN CHIRO) 

Vandaag is het helaas pindakaas geen Chiro! Tot volgende week!  

 

Zondag 8 december (14:00-17:00)  

Neem allemaal jullie dekentjes mee doe je onesie aan want wij zijn klaar voor een 

gezellige movie-day!! Breng jullie favoriete film mee zodat we deze op groooot 

scherm kunnen kijken!! 

Vergeet zeker niet jullie ticket in ontvangst te nemen aan de inkom!! 

 

Zondag 15 december (14:00-17:00)  

How how how We wish you a merry Christmas, maar zonder de ultieme kerstvrouw kan kerst niet 

doorgaan. Misschien word jij die wel? Kom zeker verkleed als perfecte kerstvoruw! 

 

Vrijdag 20 december (18:30-20:30)  

Vandaag weeral feest….KERSTFEEEEST!!! 

Neem allemaal een cadeautje mee van niet meer 

dan €5 en doe je dansbenen maar al aan! Het is 

Chiro van 19:00-21:00!  

 

Zondag 29 december (GEEN Chiro)  

Pfffffffff geen Chiro vandaag :-( We missen jullie nu al, maar volgend jaar zien we jullie al terug! Geniet van 

jullie welverdiende vakantie en de feestdagen!!  

 

Deze 2 koude maar gezellige maanden zijn weer voorbij gevlogen! Geniet nog van jullie 

vakantie en de fijne feestdagen!!  

Tot volgend jaar liefste meisjes xxx 

Suzanne (0496/77.26.29), Fleur (0494/85.77.64) en  

Nanou (0494/11.79.89) 

 

 



          2005-2007 

 
 

Liefste Tippers, 

De eerste twee maanden zijn voorbij gevlogen. Vrees niet, want er staan weer twee bangelijke 

maanden te wachten! Neem alvast een kijkje in wat ons nog te doen staat!!! 

 

Zondag 3 november 

Vandaag halen we verstoppertje uit de klassieke context. Hiervoor hebben jullie zeker jullie GSM 

nodig. We trekken erop uit doorheen de gemeente. Het is chiro van 14u-17u. 

 

Zondag 10 november 

Op deze chirozondag houden we een battle om de meeste likes op 

social media. Benieuwd wat dit inhoudt? Kom dan vandaag zeker naar 

de chiro! Het is chiro van 14u-17u 

 

Zondag 17 november 

Vandaag spelen een variatie op een welbekend tv programma. Haal al jullie kennis maar naar 

boven. Het is chiro van 14u-17u. 

 

Zondag 24 november 

We vieren vandaag Chirofeest. Jullie worden op het gewone uur (14u) op de chiro verwacht. 

Samen met Jochihe maken we er een leuke namiddag van. Na de chiro wordt erop Jochihe 

verzameld voor een tas soep en een gezellige fakkeltocht. Ouders zijn dus welkom om 17u op 

Chiro Jochihe (Lindelei) voor een tasje soep waarna we om 18u onze fakkeltocht zullen starten. 

Meer informatie vinden jullie op het Facebook-evenement of bij ‘Beste ouders’. 

 

Vrijdag 29 november 

De Aspiranten organiseren vandaag hun Winteravond ten voordele van hun buitenlandskamp. 

Jullie zijn zeker welkom om iets te komen drinken/eten! Dit evenement gaat door tussen 19u-

00u. 



Zondag 1 december 

Vandaag is het GEEN chiro :((( 

 

Vrijdag 6 december 

Haal al jullie gezelschapsspelletjes maar uit de oude doos. We maken er een gezellige avond 

van. Het is chiro van 19u-21u. 

 

Vrijdag 13 december 

Op een ongeluksdag als deze houden we het maar best rustig. We houden een filmavond en 

deze is niet compleet zonder dekentjes. Neem deze en jullie 

lievelings films zeker mee! Het is chiro van 19u-21u. 

 

Vrijdag 20 december 

Aangezien Kerst voor de deur staat, gaan we dit goed vieren met 

een knallend kerstfeestje!! Natuurlijk is dit niet compleet zonder 

cadeautjes, daarom mogen jullie allemaal een cadeautje voorzien 

van maximum 5 euro. Het is chiro van 19u-21u. 

 

 

Voila, dit was het voor 2019! Wij vonden deze 4 maanden SUPER!! 

Prettige feestdagen!! Wij zien jullie heel graag terug volgend jaar ;) 

 

 

Van jullie kapoenen, 

Wolke (0489/88.14.89) en Merel (0487/33.88.54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPTIENS 
Zondag 3 november (14u-17u): 

Vandaag gaan we nog wat extra werken aan het 

teamgevoel! We spelen wat teambuildingspelletjes 

in een halloweenthema, wat wil zeggen KOM 

VERKLEED IN JE ENGSTE OUTFIT! We maken er een 

enge zondag van tussen 14u en 17u op de Chiro! 

 

Zondag 10 november (14u-17u): 

Hier een boom, daar een struik, wat je zie je nog allemaal?... Ja, dat vormt samen een 

bos! We gaan een zeer apart bosspel spelen en als je wilt weten wat ‘apart’ betekend, 

dan moet je zeker tussen 14u en 17 u naar de Chiro komen en mee van het spel 

genieten! 

 

Zondag 17 november (14u-17u): 

Pleinspelen, iets wat we al doen van in de speelclub. Nu je al een jongedame bent is het natuurlijk tijd om 

er eens een speciale draai aan te geven. Vandaag spelen we dus pleinspelen wat een twist! Kom naar de 

Chiro tussen 14u en 17u om te ontdekken welke twist!  

 

Zondag 24 november (14u-19u30) 

Het is weer die tijd van het chirojaar, het feest. Chirofeest! Chirowatte? Om 14u worden jullie verwacht op 

Chiro Klaasje. Daarna spelen we een spel met de kerels, geen stress; ze bijten niet! Om 17u komen we aan 

op Chiro Jochihe. Daar zijn jullie ouders, broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes welkome tussen 17u 

en 18u. Daar kan je soep eten en een fakkel kopen. Om 18u vertrekken 

we op fakkeltocht door Hemiksem en om 19u30 komen we terug aan 

op Jochihe. Daar is er nog tijd om op te warmen met een chocomelk of 

thee en zingen we het avondlied. Zien we jullie daar? (PS: jullie mogen 

ook mee op fakkeltocht zonder mama en papa, zo lang je maar veilig 

en wel thuisgeraakt achteraf! + vergeet geen centjes voor de soep én 

fakkel) 

 

Een kleine extra: 

29 november is het winteravond van de aspiranten, lieve tip10’s en ouders kom zeker  een kijkje nemen 

op deze MEGA-gezellige avond om onze lieve aspi’s te sponsoren! De winteravond zal plaatsvinden tussen 

19u-00u. 



Zondag 1 december (GEEN CHIRO) 

Vandaag zal er geen Chiro zijn zodat jullie als voorbeeldige studentjes kunnen leren. Vanaf nu zal het 

avondchiro zijn op vrijdag!  

 

Vrijdag 6 december (19u-21u) 

Eten is onze favoriete bezigheid, en die van jullie ook? Is het rond, is het groot, wie weet? Een film kan 

natuurlijk ook niet ontbreken bij deze gezellige avondchiro! We zien jullie van 19u tot 21u! 

 

Vrijdag 13 december (19u-21u) 

 Een quiz om jullie geheugen te testen, wij doen dit op een speciale manier die iedereen wel leuk vind. 

Kom zeker je slimheid laten zien! Moge de slimste tip10 winnen! Laat maar zien hoe hoog jouw IQ is op de 

Chiro tussen 19u en 21u! 

 

Vrijdag 20 december (19u en 21u)  

Het is bijna kerstmis wat betekent dat het bij ons ook gevierd 

moet worden. Trek je mooiste outfit aan en kom mee vieren met 

ons tussen 19u en 21u, het wordt een supergezellige avond! 

 

 

Zo! Deze maanden zijn weer voorbij gevlooooooooooooooooooooogen! Geniet nu maar van jullie 

vakantie en van de vele cadeautjes tijdens de feestdagen 😊 Tot volgend jaar lieve tiptiens! 

Dikke kerstzoenen van jullie 3 leidsters! 

 

Kitty (0492 65 72 27), Lynn (0486 55 63 42) en Britt (0488 79 19 11) 

XXX 



  
  

JOEPIE!! Weeral 2 maanden vol fantASPIsche (lol almost works) zondagen 😊  

  

Zondag 3 november   
Donderdag was het Halloween en zijn de geesten tijdelijk opgestaan 
uit hun graf. Maar enkelen waren niet van plan om er weer in te 
kruipen en het ziet ernaar uit dat ze ons niet goed gezin zijn. Kunnen 
we op tijd ontdekken wat hun zo slecht gezind heeft gemaakt zodat 
we niet allen ten onder gaan? Kom naar de Chiro van 14u tot 17u, als 
je durft…  
  

 
Zondag 10 november  
We spelen samen met de tip10’s nog eens een super straf de max bosspel! Kom mee nieuwe gebieden 
ontdekken want we zoeken ons voor de verandering eens een ander bos! Kom zeker met d fiets en 
moest het geen ideaal weer zijn, breng dan zeker een regenjas mee. Het is Chiro van 14u tot 17u.  
  

Zondag 17 november  

Jullie eerste chirodate komt eraan! 😊 Kom zeker met de fiets en dan trekken we naar Hoboken waar 
we met onze nieuwe vriendjes een super tof spel gaan spelen. Ik heb er al zin in, jullie ook? :p Het is 
Chiro van 14u tot 17u.  
  

Zondag 24 november  

  
Chirofeest!! Vandaag start als een gewone zondag om 14u en we sluiten af om 17u waarna de ouders 
welkom zijn op Chiro Jochihe (Lindelei) voor de fakkeltocht en gezellig samen soep drinken! Omstreeks 
19u30 zullen we terug zijn en kunnen jullie nog nagenieten van een tasje chocomelk. 
 Kijk bij ‘Beste Ouders’ voor meer info.   
  

 



Vrijdag 29 november: Winteravond!!  
Vanavond is het onze Winteravond!! Zorg dat je al je vrienden, famillie, kenissen warm maakt om iets te 
komen drinken zodat wij een fantastisch buitenlands kamp kunnen waarmaken! PROMO MAKEN 
PROMO MAKEN PROMO MAKEN is de boodschap!! De winteravond start om 19u loopt ten einde rond 
00u. De opbouw start om 16u30. Meer info volgt nog. Ik heb er zin in!!  
  
  

Zaterdag 7 december  
Amai in deze avondchiro heb ik belachelijk veel zin!! Een beetje ontspanning mag 
wel in die stomme examenperiode. We bouwen het lokaal om tot een home-cinema 
en eten PIZZZZAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Zorg dat je dus nog niet gegeten hebt. Het is 
Chiro van 19u tot 21u.  
  
  

Zaterdag 14 december  
Vandaag quizzen we erop los. Maar aangezien ik niet zo houd van dingen die altijd 
hetzelfde zijn en jullie al genoeg hebben moeten nadenken deze weken pakken we het lichtjes anders 
aan. Benieuwd? Kom dan naar de Chiro ven 19u tot 21u.  
  

Vrijdag 20 december  
WAT?? De laatste Chiro zondag van 2019? Man wat vliegt de tijd. En dat is niet alles: Het 
is vakantieeeeeee joepieee!!!! Om dat te vieren feesten we erop op los samen met de tip10’s. Het 
is chiro van 19u tot 21u. 
  

  
 
 
 
Voila, dat was het weeral voor November en 
December. Ik vind het al super om Aspiranteleidster 
te zijn! Hopelijk vinden jullie het net zo fijn aspirant 
te zijn! In Januari is jullie eerste Aspi in leiding en 
vliegen we er stevig in en doe ik jullie alles uit de 
doeken wat dat nu precies inhoud, dat leiding zijn.   
  
Dikke kussen van jullie lievelingsleidster Lisanne 
(0499159169)  
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxox 

  

  

 

 

 



 

 

Speelclub 

Yasmine Dilles 

0472/07.99.73 

yasmine.dilles@hotmail.com 

 

Dorien Pilate 

0494/36.98.04 

pilatedorien@gmail.com 

 

Luna Genijn 

0499/73.24.46 

luna.genijn@telenet.be 

 

Yuna Merckx 

0476/99.53.13 

yuna.merckx@gmail.com 

 

 

Kwiks 

Fleur Van Keilegom 

0494/85.77.64 

vankeilegomfleur@gmail.com 

 

Suzanne Kliché 

0496/77.26.29 

kliche.suzanne@gmail.com 

 

Nanou Verbist 

0494/11.79.89 

nanouverbist02@gmail.com 

 

 

 

 

Contactgegevens leidingsploeg 2019-2020 

Tippers 

Wolke Roels 

0486/88.14.89 

wolke.roels@gmail.com 

 

Merel Crauwels 

0487/33.88.54 

merel.crauwels@gmail.com 

 

 

Tiptiens 

Britt Franck 

0488/79.19.11 

britt.franck1@gmail.com 

 

Kitty De Vos 

0492/65.72.27 

kittydv3.kdv@gmail.com 

 

Lynn Christiaens 

0486/55.63.42 

christiaens.lynn@gmail.com 

 

 

Aspiranten 

Lisanne ’s Jongers  

0499/15.61.69 

lisanne.sjongers@hotmail.be 

 

VB 

Gert Van Keilegom 

0476/56.15.28 

gertenbel@hotmail.com 
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