Het Laatste Chiro Zolder Nieuws
Oktober, november, december 2022

Wat is chiro?

Nieuwe leidingsploeg

Kalender

De leidingsploeg
vernieuwt en vormt een
groep van maar liefst 42
leiding
Leopoldsburg, Limburg

Het is gebeurd! Een nieuw chirojaar
ging van start. De nieuwe leiding
kwam samen op het kampterrein
Kampidoe in Leopoldsburg. Na een
volledige zaterdag serieus vergaderen,
zijn alle taken verdeeld. Ieder van de
leiding weet welke evenementen ze
moeten organiseren, welke taakjes
ze moeten uitvoeren en welke
verantwoordelijkheden ze hebben. En
de goesting is groot!

© Oudleiding, Nathan Vercruysse

De nieuwe leidingsploeg telt maar liefst
42 leiding, 21 jongens en 21 meisjes:
de perfecte samenstelling dus! Ook de
oudleiding kwam op bezoek, Floor,
Lore, Annabel en Nathan zorgden
‘s middags voor lekker eten. Zo kon
de leiding er weer even tegen! Ook
oudleider Nathan zorgde voor enkele
sfeerbeelden, waaronder onze super
mooie leidingsploegfoto. Zoals je kan
zien, we hebben ons geamuseerd en Oudleiding Annabel, Lore en Floor
we staan klaar voor een fantastisch
chirojaar!

Nieuwe hoofdleiding!

Leiders Jarno en Sam

Zoals je misschien al kon zien, is Lore oudleiding geworden. Dus
iemand moest haar plekje als hoofdleidster innemen, en dat is gelukt!
EN HOE! Want, Lore geeft haar titel niet door aan één iemand, maar
aan twee nieuwe hoofdleiding. Floor en Nina gaan vanaf dit jaar samen
met Michiel in het hoofdleidingsteam. Zij zullen er dit jaar alles aan
doen om het jaar vlot te laten verlopen. Als er vragen zijn, opmerkingen,
bezorgdheden of eender wat, kan je altijd bij de hoofdleiding terecht!

De nieuwe hoofdleiding!

De nieuwe leidingsploeg
is gemaakt: “Het zijn echt
goede teams”

RIBBEL MEISJES ( 1e & 2e leerjaar)

September, Heusden-Zolder

Elk jaar komt de leiding samen in september om de nieuwe leidingsploeg te maken.
Je kan er niet omheen, het duurt altijd wel
even voor de puzzel gelegd is. Maar het lukt
uiteraard wel elk jaar. Hier en daar verschuiven we wat, maken we nieuwe
combinaties om uiteindelijk de ideale
leidingsploeg te creeëren. Ook dit jaar zijn
we heel trots op de samenstelling, het zijn
goede teams! In de eerste Chiro Zolder-krant
stellen de groepen zich voor met een leuke
foto en een tekstje. Veel leesplezier!
Ribbeltje ribbeltje aan de wand,
Wij zijn de beste van heel chiroland.
Heb je ons al eens gezien?
Wij zijn Rune, Noor L, Gina en Lien.
Wij hebben heel veel zin in dit jaar
dus hou jullie al maar klaar!
We zullen vele zondagen beleven waarin we
vollebak lachen en spelen. En zullen de mooiste
momenten samen delen.

RIBBEL JONGENS (1e & 2e leejaar)

Lieve groetjes, warme knuffels
De ribbelmeisjesleiding xxx
Hallo, hey, bonjour, hola, 你好,
Wij zijn de 3 nieuwe leiders van jongste groep,
van links naar rechts: Seppe, Stijn en Andreas.
R arara wat gaan wij met jullie kids uitsteken
I edereen is welkom in onze groep
B lijven ravotten is ons motto
B ere hard amuseren
E lke zondag opnieuw willen spelen
L eerrijke zondagen beleven
S uper veel plezier maken
Tot zondag, until Sunday, à dimanche, hasta el
domingo, 直到周日

SPEELCLUB MEISJES (3e & 4e leerjaar)
Halloooo!!
Wij zijn Nina, Floor, Noor en Justine. Elke
zondagmiddag staan we in uniform samen klaar
om er met jullie speelclub een suuuper leuke middag van te maken. Lachen, schreeuwen van plezier,
amuseren, genieten staan o.a. centraal in onze
groep. We hebben dan ook als doel om jullie
speelclub onvergetelijke herinneringen bij te
brengen, die ze na elke chirozondag thuis kunnen
vertellen. Jullie leiding kijkt er al naar uit om er
hele leuke chirozondagen van te maken.
Liefs de speelclub leiding!

SPEELCLUB JONGENS (3e & 4e leerjaar)
You ready?
We zijn de speelclub (en doen het goed!)
4 gemotiveerde leiding die klaar staan om jullie
brave schatjes (die op de Chiro wel eens durven
veranderen in speelvogels) de bomste zondagnamiddag ooit te geven, elke week opnieuw. Zin
om ons elite-elftal aan te vullen met nog een extra
knappe kop?
De speelclubboyz heten je welkom!
Laat ons iets weten en houd je klaar om er dit jaar
100% voor te gaan…
Episch Chirojaar loading…🔋
Groetjes Milan, Michiel, Mathijs en Jarno
KWIKS (5e & 6e leerjaar)
Heyheyyy
Wij zijn Saar, Anna en Leandra en dit jaar zijn wij
leiding van de kwiks!
We houden van eens goed te kunnen ravotten maar
evengoed ook van een rustig dagje knutselen. We
zullen ervoor zorgen dat jullie lieve meisjes iedere
zondag met veel verhalen en een lach op hun gezicht
thuiskomen. Wij hebben alvast heel veel zin in het
nieuwe jaar, het komt dik voor mekaar.
Lieve kwiksgroetjes,
Leandra, Saar en Anna

RAKKERS (5e & 6e leerjaar)
Wij zijn Arne, Daan, Lukas en Tibo en zijn de leiding
van de rakkers, maar evenzeer elkaars beste makkers.
Iedere zondag opnieuw gaan wij voor elkaar door het
vuur. Onze band is daarom nog sterker dan de
Chinese muur. We maken vet ‘sthijle’ programma’s,
zodat onze rakkers de tofste zondagnamiddagen
beleven zonder hun mama’s en papa’s.
We hopen jullie iedere zondag te zien, dan wordt
jullie Chiro belevenis ongetwijfeld een dikke 10/10.
Kusjes de rakkerleiding x
(Ps. Lukas staat niet op de foto)
TIPPERS (1e & 2e middelbaar)
Hoi hoi, wij zijn Kaat, Brenthe, Amber en Anouk.
Wij zijn de leiding van de tippers en dit tipperjaar
staat voor…
Tofste bende
Iedereen hoort erbij
Plezier voor 10
Pret en avontuur verzekerd
Enthousiasme elke zondag
Rood als kleur van de liefde voor de Chiro
Sowieso een Ti Ta Top jaar
Wij hebben er alvast suuuper veel zin in!
Groetjes de tipperleiding
TOPPERS (1e & 2e middelbaar)
Hey coole ouder kom eens kijken!
Bij ons zullen jullie kinderen bezwijken.
Van plezier en van uitdaging,
Doe op zondagavond maar eens een
ondervraging. Wij gaan er een superbom jaar van
maken,
Hopelijk kunnen jullie jongens dit ook smaken.
Groetjes, de topperleiding (Jasper, Noah, Lens en
Toon)

TIPTIENS (3e & 4e middelbaar)

Helabaaaaa!
Wij zijn de tiptiensleiding en voor ons betekent
tiptien zijn:
T: Toffe groep
I: in tenten slapen op bivak
p: pipi doen in de bosjes
T: tiereliere op tweedaagse
I: in de kerels hun tent chillen op bivak
E: eten a volonté
N: niemand valt uit de boot
S: samen maken we er een superleuk jaar van

KERELS (3e & 4e middelbaar)

Knuffels en kusjes
Jullie leidsters: Luca, Tine & Jade x

Welkom bij de “so you think you can kerel”
gepresenteerd/georganiseerd door Thomas, Noah
en Cedric.
Dit jaar werden de beste leiders samen gezet met een
goedlachse groep 15-16 jarige vol energie en
testosteron op zoek naar levens avonturen. Met de
meest waanzinnige en uiteenlopende activiteiten
zullen de werelden van de kerels op hun kop
gezetten worden. Iedereen zal weten welke groep
met trots de kleur blauw draagt.
Iedere zondag van 14-18u30 op Goplay of bekijk na
30/7 het volledige seizoen via de Goplay app.

ASPI MEISJES (5e & 6e middelbaar)
Beste ouders
Verschiet je niet, want dit jaar is het zover! Het (vrouwelijke) oranje tijdperk zal namelijk geleid worden
door niet 1, niet 2, maar 3 vurige leidsters! Wij zijn
Lise Van Der Velden, Lien van hout en Moira Lucas.
Samen zorgen wij ervoor dat de chirovlam van uw
dochter enkel maar groter wordt! Hoe doen we dit
precies zal u nu denken… Wel daar is een zeer
logische verklaring voor!
*Stap 1: Leidster Lise zorgt voor het veld.
*Stap 2: Leidster Lien zorgt voor het hout.
*Stap 3: Onze 24 apostelen nemen hun vonk mee!
*Stap 4: Leidster Moira zal als heilige Lucas voor
een briesje zorgen.
*Stap 5: Alle vonken ontwikkelen zich tot 1 grote
vlam! Onze chirovlam!
Vurige kusjes
Lise, Lien en Moira

🔥

ASPI JONGENS (5e & 6e middelbaar)
Aan allen die gekomen zijn proficiat, aan allen die
niet gekomen zijn, ook proficiat.
Wij zijn War, Dries en Sam, de mannen die jullie
zonen zullen opleiden tot volwaardige leiders en daarbovenop een wonderbaarlijk jaar bezorgen.
Door het jaar zullen de Aspi’s grootse dingen
ondernemen, want het woord ‘super fijne, onvergetelijke activiteiten’ staat namelijk bovenaan in ons
Desoxyribonucleïnezuur.

Datzelfde DNA zullen wij komend jaar trachten te kopiëren en plakken naar onze leden door middel van
zondagen gevuld met pret en plezier. Om dan af te sluiten met een spetterend bivak en de leidingsfakkel
door te geven aan de oudsten.
Meer kunnen wij nog niet vertellen, want dat is geheime informatie. In ieder geval zijn de Aspiranten
Jongens in goede handen bij ons.
Groetjes jullie kapoentjes
War, Dries en Sam
1 januari 2022

De nieuwe leiding!
September, Heusden-Zolder

De leidingsploeg is gevormd, en wat voor een mooie groep staat daar bijeen. Maar om die groep te
vervoledigen, moest er uiteraard veel leiding bijkomen. Zoals je ook kan zien zijn er veel nieuwe gezichten,
die laten we in deze rubriek even aan het woord.
Maak kennis met de nieuwe leiding:

Haiii
Ik ben Justine, ik ben 19 jaar. Als lid begon ik bij de speelcub meisjes en nu sta ik
ook bij de speelclub als eerste jaar leiding,
samen met een suuuper fijne medeleiding.
Ik herinner mij nog veel van toen ik speelclub was en dat is dan ook het teken dat ik
speelclub zijn heel fijn vond. Ik ben er van
overtuigd dat mijn medeleiding en ik samen
met de speelclubjes er een onvergetelijk jaar
van kunnen maken.
Knuffels Justine!

Hallo ik ben 1 van de vele nieuwe leiding.
Mijn naam is Noor Vanderhoydonck en ik
ben trotse leidster van de speelclub meisjes.
Ik studeer biomedische wetenschappen in
Leuven en zit nu dus ook mijn 1 e jaar op
kot en ga er alles aan doen om er een
fantastisch jaar van te maken!

Toedels
Ik ben Noor en na 12 jaar zelf op de te zitten, voel ik me helemaal top. Altijd mee
op bivak maakt wel een echt chirobeest. Ik
studeer verpleegkunde op de PXL in Hasselt
want mensen helpen is iets wat ik echt graag
doe. Met mijn toffe medeleiding en de
schattige ribbels ben ik helemaal klaar voor
mijn allereerste leidingsjaar. Mooie herinneringen maken is mijn doel en dat geeft mij
een top gevoel.
Groetjes Noor xox

Hoi , ik ben Stijn. Ik studeer creatieve media management
in Leuven en als sport speel ik basketbal. Al 12 jaar zit ik
op de chiro als lid en nu ben ik klaar om de komende jaren
als leider elke zondag de leden een onvergetelijke dag te
geven.

Ola,
Ik ben Seppe, 1 van de 3 leiders van de ribbel jongens. Ik
ben 18 jaar en zit al 12 jaar op de chiro. Dit jaar ga ik proberen jullie kinderen de tijd van hun leven te geven!
Adios!

Heylaa, milan hier
Ik ben 18 jaar oud en de trotse en mega enthousiaste leider
van de speelclub jongens, ik zit op school in het SFC en
mijn vrije tijd spendeer ik het liefst in het zwembad, of op
de chiro. Ik, als meest energieke leider van chiro nationaal
heb enorm veel zin om er samen met de speelclubbers en
medeleiding een topjaar van te maken!

Hey Ik ben Anna, een van de vele nieuwe
enthousiaste leiding van Chiro Zolder.
Samen met mijn medeleiding kijken we er
naar uit om de kwiks het chirojaar van hun
leven te geven. Ik studeer sociaal werk in
Leuven en in mijn vrije tijd hou ik me graag
bezig met lachen met mijn vriendinnen, eens
lekker koken en natuurlijk met de chiro. Ik
kijk heel hard uit naar het leidingsavontuur
groetjess

Hallow ik ben Tibow, 18 jaar en op kot in
Leuven. Ik zit nog maar 3 jaar op de chiro,
maar dat hoeft niet te betekenen dat mijn
chirohart niet op de juiste plaats zit. Ik heb
er heel veel zin in, om samen met de drie
andere rakkerleiders, een BOM jaar van te
maken!

Heyy, ik ben Saar, ook wel swa genoemd.
Na 12 jaar zelf lid te zijn, ben ik super
enthousiast om nog door te gaan als leidster.
Dit jaar ben ik ook begonnen aan de studie
TEW (toegepaste economische wetenschappen) in Leuven. Naast mijn studies en chiro
speel ik ook nog volleybal in Helchteren.
Tenslotte wil ik nog zeggen dat ik ernaar
uit kijk om jullie kinderen een onvergetelijk
chirojaar te bezorgen!
Groetjes

Heyla,
Ik ben Anouk en dit jaar ben ik leidster van de
tippers. Daar kijk ik enorm naar uit. Door de
week ben ik te vinden in Geel. Daar studeer ik
voedings-en dieetkunde en ik zit er ook op kot.
Ik heb alleszins veel zin in dit Chirojaar en ik
hoop dat ik de tippers elke week naar huis kan
laten gaan met een grote lach op hun gezicht.
Groetjes xx

Hey hey. Ik ben Brenthe en ik studeer biomedische wetenschappen aan de UHasselt.
Ik ben leiding van de allerleukste leden!
Ik zit al sinds het schooljaar 2013/2014 op de chiro, dat is al
een tijdje geleden.
Alles bij elkaar geeft dat negen jaar. Negen jaar vol plezier
en vooral vol leven.
Dit jaar is het dus mijn tiende jaar vol chiro
en ik ben helemaal klaar voor het allermooiste cadeau,
namelijk samen leiding zijn voor de chiro.

Heylaa, ik ben Kaat, 18 jaar en vanaf dit jaar sta ik elke
zondag voor de tippers paraat. Doorheen de week ben ik te
vinden op kot in Leuven, waar ik biomedische wetenschappen studeer. Ik ben zelf 10 jaar lid geweest… dus een echt
chirobeest! Tot gauw!

Hallo daar! Ik, Noah ben een van de 4 topperleiders van dit
jaar! Ik ben een frisse student die is begonnen aan de studie
Interieurvormgeving! Dit jaar ga ik er alles aan doen om
van de toppers échte toppers te maken. Bedankt en tot ziens.

Hoihoii ! Ik ben Luca, ik studeer sociale technische wetenschappen in Hasselt. Ik hou ervan om af te spreken met
vriendinnen en te dansen. Ik kijk er mega hard naar uit om
met de tiptiens een suuuper tof jaar te beleven. Groetjes luca
x

Hallo ik ben Noah ik ben een 18 jarige,
zeer gemotiveerde leider.
Ik studeer chemie, dit doe ik in de hoge
school in Leuven.
Buiten de chiro skateboard ik graag!
Samen met mijn medeleiders gaan we er
een top jaar van maken!!

Hallo, ik ben Lukas. Dit jaar is het eerste jaar dat ik elke
zondag klaar sta om leiding te geven. ik zit nu in men tweede
jaar kine in Leuven. Naast jullie superleuke leiding zijn,
speel ik ook nog basket (je mag me altijd uitdagen voor een
matchke ). Ik hoop dat jullie evenveel zin hebben als ik
om dit jaar samen te beleven op de chiro. Letsgo!!!

😉

“Wat is Chiro, nog meer dan spel?”
EEN ZONDAGNAMIDDAG
De leden worden op zondag verwacht tussen 13.45 en 14.00.
Kom zeker niet vroeger! Er is namelijk geen toezicht voor 13.45.
Maar ook niet te laat. Om 14.00 start de opening en we
verwachten dat iedereen hieraan deelneemt, dus op tijd zijn is de
boodschap!
Een zondagnamiddag start om 14.00 en eindigt om 18.00. De
keti’s en aspi’s blijven een halfuurtje langer; voor hun eindigt de
chironamiddag dus om 18.30. Aansluiten bij je afdeling na 14.00
en de afdeling verlaten voor 18.00 is niet mogelijk. Met gem.
180 à 200 leden op een zondag hopen we dat jullie begrijpen dat
we dit ‘duivenkot’-effect écht willen vermijden.
Aangezien er veel gespeeld wordt op de Chiro is het belangrijk om
een vieruurtje mee te nemen om de energietank terug aan te
vullen. Snoep, chips en alcohol zijn hiervoor niet geschikt en
horen niet thuis op de Chiro. Een koek, wat fruit en gezonde
frisdrank zijn dan weer wel toegelaten. Neem zeker altijd wat
water mee want van al dat spelen krijg je dorst!

HET UNIFORM
Op de Chiro is iedereen in VOLLEDIG UNIFORM.
▪ Nieuwe leden hoeven nog niet onmiddellijk een uniform aan te
kopen. Zolang zij niet zeker zijn om bij de Chiro te blijven
mogen zij in spelkledij naar de Chiro komen. Op (mini)bivak
verwachten we wel dat ze een uniform hebben.
▪ Voor Ribbels is het niet verplicht een uniform te kopen. We
raden dit echter wel sterk aan. Op minibivak hebben ze wel een
JIENS t-shirt en trui nodig.
Het uniform bestaat uit :
▪ JIENS t-shirt
▪ Chirotrui (evt. Chirohemd)
▪ Chirorok / chiroshort
▪ Stevige schoenen
Het Jiens T-shirt (€ 10- kind, €15- volwassen) en de Chiro Zolder trui (€ 20- kind, €25- volwassen) kan je bij
ons kopen. Er een vast verkoopmoment elke laatste zondag van de maand,
VOOR de Chiro. Tijdens het eerste verkoopmoment op 23 oktober zullen er ook
2de handsuniformen te verkrijgen zijn. Deze worden aan de helft van de prijs verkocht.
Een uniform (en nog veel meer tof Chiromateriaal) is verkrijgbaar
bij de Banier in de Vaartstraat te Hasselt.
Zorg ervoor dat overal de naam van je zoon/dochter opstaat.
Iedereen draagt namelijk dezelfde trui en zonder naam durven die t-shirts en truien wel eens spoorloos te
verdwijnen.

OOK BELANRGIJK: GDPR
In het kader van de GDPR (= General Data Protection Regulation)
moeten wij voor ieder lid en voor iedere activiteit toestemming vragen
om genomen foto’s en/of filmpjes te gebruiken (in de Fuzzy, op FB of de
website). Dit is echter niet haalbaar. Ouders die liever niet willen dat we
foto’s publiceren van hun zoon/dochter kunnen dit melden aan de leiding
(voor 6 november 2022).

INSCHRIJVING

Het lidgeld bedraagt € 25 PER KIND.
Hiermee betalen we de aansluiting bij
Chirojeugd Vlaanderen (€ 12/lid), waardoor je zoon/dochter
verzekerd is voor een ongeval, burgerlijke aansprakelijk en
overlijden/invaliditeit. Daarnaast wordt het lidgeld gebruikt om
spel- en knutselmateriaal aan te kopen, de organisatie van verschillende
activiteiten, waaronder het jaarlijks bivak, ...
Sinds dit jaar werken we met een nieuw inschrijvingssysteem. Het is de bedoeling dat alle leden zich
inschrijven, niet alleen nieuwe leden. Dit is eenmalig, vanaf volgend jaar gebeuren de inschrijvingen via dit
systeem automatisch.
Stap 1: Surf naar https://chiro-zolder.stamhoofd.be en maak een nieuw account aan.
Stap 2: Kies vervolgens de afdeling waarin je kind zit. Voorbeeld: een jongen uit het 1e leerjaar zit bij de
ribbel jongens. Je klikt nu op ‘Inschrijven’ en hierna op ‘Nieuw lid toevoegen’.
Stap 3: Vul de gevraagde informatie correct in. Merk op: als je gescheiden ouders hebt, voeg je best de twee
ouders toe als contactpersoon bij deze stap.
Stap 4: Na het voltooien zit je kind ‘in het mandje’. Je dient nu naar je mandje te gaan en je inschrijving(en)
af te rekenen. Je krijgt na het aanklikken van de optie ‘overschrijving’ alle nodige informatie om de
overschijving van het lidgeld in orde te brengen. Opgelet: je inschrijving is pas afgerond indien de
overschrijving gebeurd is.
Het lidgeld bedraagt € 25. Na 30 november 2022 verhogen we dit echter naar € 35. Is je kind op
proefperiode en je wil nog niet onmiddellijk betalen? Je hebt dus tijd tot 30 november om de betaling en
dus de definitieve inschrijving te voltooien. Hoe sneller de betaling en dus inschrijving in orde is, hoe beter!
Indien je problemen ervaart, kan je steeds de hoofdleiding contacteren!
Word lid van onze privé Facebook groep Chiro Ouders voor wekelijkse foto’s en communicatie!

JAARKALENDER

Dag

Datum

Activiteit

vrijdag

21 oktober 2022

Dag van de

zondag

30 oktober 2022

Jeugdbeweging
Halloween themadag

zondag

13 november 2022

Themadag wissel

zondag

3 december 2022

jongens & meisjes
Sint op bezoek

zondag

18 december 2022

Themadag Kerst

zondag

12 februari 2023

(verkleden)
Themadag Valentijn

zaterdag + zondag

18 + 19 februari 2023

Minibivak

zondag

12 maart 2023

Brunch

zondag

26 maart 2023

Themadag

Hiervoor zijn we nog volop op zoek naar een
goede datum.
16 april 2023

zondag

omgekeerde dag
Bieravond
Neem-je-ouders-mee-

zondag

14 mei 2023

dag
Verkleden-als-je-

zondag

25 juni 2023

mama-dag
Laatste chirozondag

vrijdag - zondag

21 – 30 juli 2023

Bivak

maandag

24 juli 2023

Start bivak ribbels

zondag

30 juli 2023

Bezoekdag

maandag

31 juli 2023

Einde bivak aspi’s en

zaterdag

9 september 2023

leiding
Chiro Beats

zondag

17 september 2023

Eerste chirozondag
2023

GEGEVENS VAN DE LEIDING
Ribbel meisjes
Lien De Bruyn
0487 51 72 35
Gina Gijbels
0488 02 76 29

Rune Carremans
0479 11 37 87

Noor Lijnen
0472 37 16 96

Stijn De Bruyn
0485 38 73 89

Seppe Vannoppen
0483 52 56 68

Nina Kalinis
0468 14 41 10

Justine De Jonghe
0485 30 28 71

Mathijs Verlinden
0468 28 02 15

Milan Schepers Bedin
0499 40 63 50

Anna Jammaers
0498 46 14 40

Saar Van Hout
0499 81 46 37

Arne Fancsali
0485 98 14 42

Tibo Theys
0485 51 01 89

Brenthe Van De Vorst
0491 88 55 31

Kaat Meykens
0468 35 14 09

Jasper Cleeren
0470 42 15 63

Noah Smits Karadag
0489 33 90 82

Tine Van Der Velden
0474 50 86 07

Luca Lodewyckx
0472 30 20 48

Noah Luyckx
0473269514

Cedric Wellens
0477 06 23 77

Lise Van Der Velden
0472 60 78 59

Lien Van Hout
0499 73 56 84

Sam Vannoppen
0477 75 06 68

Dries Verheijen
0485 98 81 72

Ribbel jongens
Andreas Michielsen
0493 02 00 21
Speelcub meisjes
Floor De Keyser
0491 10 26 05
Noor Vanderhoydonck
0465 15 00 58
Speelclub jongens
Michiel Schepers
0471 54 76 72
Jarno Liberato
0468 05 86 15
Kwiks
Leandra Pawlik
0474 71 13 03
Rakkers
Daan Put
0468 29 46 64
Lukas Schepers
0472 69 60 81
Tippers
Amber Maene
0479 24 61 18
Anouk Verhees
0478 17 97 73
Toppers
Toon Bertels
0470 51 41 88
Lens Broux
0468 22 51 70
Tiptiens
Jade Claes
0498 84 92 09
Kerels
Thomas Nouwen
0472 17 94 26
Aspi meisjes
Moira Lucas
0468 10 40 44
Aspi jongens
War Vanoppen
0496 25 92 80

