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Liefste Chiropollekes 
 

Ons fantastische kamp in de onderwaterwereld van Geel zit er 

jammer genoeg weer op. Wij willen jullie zeker nog is super 

hard bedanken voor de onvergetelijke tijd die jullie ons         

bezorgd hebben! Hopelijk hebben jullie er net zo hard           

van genoten als ons! 

 

Spijtig genoeg hebben we ook afscheid moeten nemen van 5 

geweldige leidsters. Nog is een dikke merci aan deze leidsters 

voor hun jarenlange inzet voor de Chiro! 

 

Met 8 nieuwe, enthousiaste leidsters is onze leidingsploeg       

helemaal klaar om er in te vliegen! Na een jaar waarin we jullie 

jammer genoeg niet elke zondag hebben kunnen zien, hopen we 

er dit jaar een knaller van te maken en jullie een onvergetelijk 

chirojaar te bezorgen! 

 

Bij vragen of problemen mogen jullie ons ook altijd contacteren, 

dan zoeken we samen naar een oplossing. Hopelijk zijn jullie er 

klaar voor, want wij hebben alvast super veel zin in het nieuwe 

chirojaar! 

 

Groetjes Kaat Seuntjens en Amber Meskens  



Alles voor een echte 

chiromeid 

Inschrijving: 

Dit jaar werken wij met een ledenstop. De leden die vorig jaar 

al ingeschreven waren konden zich vooraf al inschrijven voor 1 

september. Voor de nieuwe leden komt de inschrijving online 13 

september om 18 uur. Er zal per ban een formulier op de site 

komen. 

De inschrijving bedraagt 30 euro (12 euro verzekeringskosten 

en 18 euro koek & sap). Dit kan worden overgeschreven op het 

volgende rekening nummer: BE45 0682 2722 8789.  

 

Facebook en website:  

Op onze facebookpagina (Chiro Pol Opwijk) en website 

(www.chiropolopwijk.com) komt elke week de nieuwsbrief en ook 

andere belangrijke informatie online. Via de facebookpagina 

worden ook foto’s van de chirozondagen gedeeld. 



De trots van een Chiromeisje: 

Dat is natuurlijk ons uniform! De rode Chiropull en k–way kunnen 

worden gepast na een Chirozondag en kunnen besteld worden 

via onze website. Wanneer de maat, naam en groep is        

doorgegeven en wanneer de betaling in orde is, zal de pull of  

k-way worden meegegeven. Voor meer vragen hierover kunnen 

jullie terecht bij leidster Paulien, 0477 75 35 94  

 

De Banier: 

Alle andere leuke Chirospullen zoals de t-shirt, rok, hemd       

enzovoort kan je hier vinden. In de Banier verkopen ze ook veel 

knutselmateriaal, boeken, gezelschapsspelletjes, … 

De dichtstbijzijnde Banier is te vinden in Aalst.  

 

 

 

 

Voor meer vragen kan u ons altijd bereiken via chiropol@live.be 

 



 

 

 

Save the dates! 
 

 

 



 

 

 

Vanaf september zullen de        

Chirozondagen er terug normaal uit 

zien. Dat wil zeggen dat alle     

groepen verwacht worden tussen 

14 en 17 uur. Wanneer het        

winteruur is, wordt iedereen       

verwacht van 14 tot 16:30. Wij    

kijken er al heel hard naar uit! 



 
 

 

 



 

FOTONAMIDDAG 
Op 24 oktober vanaf 16:30 is iedereen welkom op   

onze fotonamiddag op het jeugdheem. Hier zullen   

foto’s en filmpjes van het voorbije kamp in Geel      

getoond worden! Om de foto’s die worden getoond te 

ontvangen, kunnen jullie een mailtje sturen naar  

hannelore.van.moer@gmail.com of  

luna.boelaerts@outlook.be . 

 
 

 

 



 

Sint-Maartenspel 
Dit jaar worden alle brave 

kinderen van de pinkels, 

speelclub en kwiks         

verwacht op 14 november 

door de Sint en zijn pieten! 



 

 

Onze jaarlijkse 

FAKKELTOCHT 
zal dit jaar plaatsvinden 

op zaterdag 20 november 



DOOR AL JULLIE ENTHOUSIASME HET HELE 

KAMP DOOR HEBBEN WE WEER EEN    

SCHITTEREND KAMP ACHTER DE RUG!        

BEDANKT VOOR ALLE MOOIE MOMENTEN 

DIE WE SAMEN IN DE ONDERWATERWERELD 

MOCHTEN MEEMAKEN!  



P I N K E L S 
Heeey lieve pinkeltjes, Na dit bijzonder maar toch 

wel mooi jaar vol met leuke chirozondagen een     

onvergetelijk chirokamp, gelach, gegiechel,... komt er 

spijtig genoeg een einde aan :( Hopelijk hebben jullie 

van dit chirojaar en kamp genoten! Wij hebben dit 

zeker en vast gedaan en vonden het super leuk om 

leiding te zijn van jullie! 

We gaan jullie missen xxx 

Dikke knuffel Julie, Merel, Caro, Noa & Joke  



S P E E L C L U B 
Liefste speelclubbies 

Jammer genoeg zit ons kamp en jaar erop, maar 

wij hebben echt een fantastische tijd beleefd met 

jullie! Van glibberen op het zeil tot dopen in de re-

gen, jullie waren altijd klaar voor de start! Jullie 

gaan de geschiedenis van de chiro in als stoerste 

speelclub ooit, want geen uitdaging was te veel! 

Dikke merci voor alles, wij gaan jullie missen! 

Dikke knuffels, Isolde, Iza, Silke en Kaat  



K W I K S 
Liefste kwikkies, 

Eerst en vooral een dikke merci! 

Merci om elke dag op kamp onvergetelijk te maken 
Merci voor al jullie verhalen, flikflakken en gelach 

Merci voor de geweldige zondagen 

Merci voor jullie leuke dansjes (zowel diegene met 

als die zonder paal ;)) 

Merci om elke keer zo enthousiast mee te doen met 

onze activiteiten 

En last but not least: merci voor jullie want jullie zijn 

stuk voor stuk zalige chirochicks ❤  

Dikke knuffels, Lara, Nette, Amber & Sara  



T I P P E R S 
Liefste tippers 

Bedankt voor het geweldige jaar, jullie waren za-
lig!  We begonnen dit jaar met een leuke doop, we 
speelden zotte spelletjes, keken gezellig naar K3 

en we verkochten heerlijke paaseitjes.  

Jammergenoeg strooide Corona roet in het eten 
maar we hielden contact via Whatsapp en zo be-
gonnen we een zalig kamp met 2daagse in Bobbe-
jaanland als ons hoogtepunt, we zagen jullie genie-
ten en openbloeien. Ook wij hebben er superhard 
van genoten! Merci voor jullie zalige persoonlijkhe-
den en ongelooflijke inzet, we gaan jullie missen tij-

gertjes ❤  

Dikke knuffels, Lien, Amber, Paulien en Saar 



T I P T I E N S 
Hey liefste tiptiens! 

We hoeven er geen doekjes om te winden: dit    

chirojaar was onvergetelijk! Jammer genoeg zit het 

er nu op, maar wat hebben we genoten met jullie. 

We deden fantastische activiteiten: van zoomzon-

dagen tot elkaar eindelijk terugzien in het echt, van 

de mol tot nog 1 laatste keer honkbal, van de   

hunger games tot een grote barbecue en van sa-

men zingen tot een geweldige editie van tiptien  

tropical. Jullie zijn stuk voor stuk knallers van for-

maat. We gaan jullie ongelofelijk hard missen en 

wensen jullie kei veel plezier in jullie volgende    

chirojaren! 

We love you XXX Thea, Amber, Luna, Ellen en Ynke 

 

 

 

 

 

  

P.S. there aint no party like a non-alcoholic cantus ;)) 



A S P I ‘ S 
Liefste aspi's, Deze keer geen QR code naar een           

powerpoint of filmpje, maar wel gewoon een tekstje, recht 

uit ons hart voor jullie ❤  Wat een  zalig jaar hebben we 

samen beleefd! We hebben er samen met ons allen het 

beste van gemaakt ondanks Corona! En wat hebben wij  

ervan genoten! Jullie waren altijd met veel aanwezig wat 

ons enorm veel plezier deed! Ook aan enthousiasme     

ontbrak het jullie nooit, zelfs niet op de online zondagen ;) 

Jullie bleven er altijd voor gaan, zelfs  tenten opzetten in 

de gietende regen was er niet teveel aan ;) Dikke merci 

daarvoor! We zijn er 100% zeker van dat jullie dat       

allemaal nog goed gaan doen, als leidster, aspi +, als        

gewone aspi en ook gewoon in het leven! We gaan jullie 

enorm hard missen! Jullie zijn één voor één zalige meisjes! 

Dikke kus, jullie aspi's angels  



BEDANKT SAM, SILKE, ISOLDE, JULIE 

EN TIFFANY VOOR JULLIE JAREN     

INZET EN VOOR ALLES WAT JULLIE 

HEBBEN GEDAAN VOOR DE CHIRO!  

FOREVER YOUNG <3 

 

 



MAAR WIJ VERWELKOMEN DIT JAAR 

OOK 8 NIEUWE LEIDSTERS, DIE       

HELEMAAL KLAAR ZIJN OM ER          

IN TE VLIEGEN!   



ELLEN 

GOOSSENS 
Doorstreep wat niet bij je past: 

Studio Bxl / Qmusic 

Pintje / Cocktail 

Eten laten leveren / Restaurant 

Rock Werchter / Pukkelpop 

Nooit meer pizza / Nooit meer frieten 

Zomervakantie / Wintervakantie 

Film / Serie 

Camping / Luxe hotel 

Netflix / Avondje café 

 

Lieveling-… 

Activiteit: muziekquiz 

Eten: hete duvel 

Drankje: sex on the beach 

Muziek: pop 

Land: Spanje 

Kledingmerk: Mango 

Geur: vanille 

 

Waar kijk je het meest naar uit in dit nieuwe Chirojaar? Klein kamp 

Wat is jouw mooiste Chiroherinnering van de voorbije jaren als lid? Vorig kamp aan het 

kampvuur zitten 

 

Goede voornemens  

Op Chirovlak: mijn best doen 

In het dagelijkse leven: minder rommelig zijn 

“Altijd goed gezind” 



KARLOT 

AELBRECHT  
Doorstreep wat niet bij je past: 

Studio Bxl / Qmusic 

Pintje / Cocktail 

Eten laten leveren / Restaurant 

Rock Werchter / Pukkelpop 

Nooit meer pizza / Nooit meer frieten 

Zomervakantie / Wintervakantie 

Film / Serie 

Camping / Luxe hotel 

Netflix / Avondje café 

 

Lieveling-… 

Activiteit: samen zijn met vrienden 

Eten: spaghetti, frieten van de frituur 

Drankje: pornstar martini, passoa 

Muziek: heb ik niet 

Land: België  

Kledingmerk: moncler  

Geur: / 

 

Waar kijk je het meest naar uit in dit nieuwe Chirojaar? Ik kijk uit naar een chirojaar 
waarbij corona minder opdaagt, waardoor we elk lid een onvergetelijke zondag kunnen 

bezorgen.  

Wat is jouw mooiste Chiroherinnering van de voorbije jaren als lid? Groot kampvuur  

 

Goede voornemens  

Op Chirovlak: er steeds zijn voor mijn leden en elk lid met een glimlach op het gezicht naar 

huis zien gaan van amusement 

In het dagelijkse leven: genieten van het leven en kleine dingen, en jammer genoeg af en 

toe ook wat studeren :(  

“Leef je leven nu het nog 

kan en heb geen spijt van 

je daden” 



CHARLOTTE 

BREYE 

Doorstreep wat niet bij je past: 

Studio Bxl / Qmusic 

Pintje / Cocktail 

Eten laten leveren / Restaurant 

Rock Werchter / Pukkelpop 

Nooit meer pizza / Nooit meer frieten 

Zomervakantie / Wintervakantie 

Film / Serie 

Camping / Luxe hotel 

Netflix / Avondje café 

 

Lieveling-... 

Activiteit: Vuile spelletjes  

Eten: Taco’s (met feta en guacamole) 

Drankje: Glaasje rode wijn 

Muziek: The nights van Avicii 

Land: Griekenland  

Kledingmerk: Mango  

Geur: Jasmijn  

 

Waar kijk je het meest naar uit in dit nieuwe Chirojaar? Zoals elk jaar, naar het kamp!!  

Wat is jouw mooiste Chiroherinnering van de voorbije jaren als lid? Mijn laatste avond 
van mijn eerste chirokamp (als tipper). Rond het kampvuur met iedereen en de leiding 
die met de fakkels het vuur aanstaken. Een echt chiromoment met heel veel liefde, chiro-

meid in hart en nieren vanaf dan!  

 

Goede voornemens  

Op Chirovlak: Mijn leden elke zondag suuuper content maken!! Elke chiromeid met een lach 

zien en er een mooi jaar van maken met een topkamp als afsluiter. 

In het dagelijkse leven: Goed studeren, voldoende ontspannen met vrienden en familie en 

mensen rondom mij gelukkig maken 

“In elke dag zit een feestje”  



HANNELORE  

VAN MOER 
Doorstreep wat niet bij je past: 

Studio Bxl / Qmusic 

Pintje / Cocktail 

Eten laten leveren / Restaurant 

Rock Werchter / Pukkelpop 

Nooit meer pizza / Nooit meer frieten 

Zomervakantie / Wintervakantie 

Film / Serie 

Camping / Luxe hotel 

Netflix / Avondje café 

 

Lieveling-… 

Activiteit: dropping 

Eten: frietjes 

Drankje: passoa 

Muziek: oude K3  

Land: Italië 

Kledingmerk: zara (winkel) 

Geur: vanille 

 

Waar kijk je het meest naar uit in dit nieuwe Chirojaar? een goede leiding worden!! 

 

Wat is jouw mooiste Chiroherinnering van de voorbije jaren als lid? elk kamp maakt je 

een hechtere chirogroep 

 

Goede voornemens  

Op Chirovlak: elke week super leuke spelletjes spelen 

In het dagelijkse leven: minder snoepen 

“Geniet van elk moment” 



NORE 

DE RIDDER 
Doorstreep wat niet bij je past: 

Studio Bxl / Qmusic 

Pintje / Cocktail 

Eten laten leveren / Restaurant 

Rock Werchter / Pukkelpop 

Nooit meer pizza / Nooit meer frieten 

Zomervakantie / Wintervakantie 

Film / Serie 

Camping / Luxe hotel 

Netflix / Avondje café 

 

Lieveling-… 

Activiteit: Catch & Run 

Eten: Frietjes van de frituur 

Drankje: Kriek Framboise  

Muziek: Pop 

Land: Frankrijk 

Kledingmerk: Monki 

Geur: Bloemetjes 

 

Waar kijk je het meest naar uit in dit nieuwe Chirojaar? Mij amuseren met de leden en 

met mijn medeleiding en van elke zondag een feestje maken! 

 

Wat is jouw mooiste Chiroherinnering van de voorbije jaren als lid? Tiptiencafé vond ik 

altijd zalig maar eigenlijk is het héél moeilijk om één moment te kiezen. 

 

Goede voornemens  

Op Chirovlak: Iedere zondag een lach toveren op de gezichtjes van mijn leden en mij su-

perhard amuseren! 

In het dagelijkse leven: Genieten van elk moment! 

“Levensgenieter die altijd voor 

iedereen klaar staat”  



LINDE  

DE SMEDT 
Doorstreep wat niet bij je past: 

Studio Bxl / Qmusic 

Pintje / Cocktail 

Eten laten leveren / Restaurant 

Rock Werchter / Pukkelpop 

Nooit meer pizza / Nooit meer frieten 

Zomervakantie / Wintervakantie 

Film / Serie 

Camping / Luxe hotel 

Netflix / Avondje café 

 

Lieveling-… 

Activiteit: slapen, feesten en chiro natuurlijk  

Eten: sushi  

Drankje: rosé wijn of fristi :)  

Muziek: HARRY (Styles) 

Land: Italië  

Kledingmerk: moeilijk, thrifted levi’s broeken : )  

Geur: koffie  

 

Waar kijk je het meest naar uit in dit nieuwe Chirojaar? Alle chirozondagen die eindelijk 

terug kunnen doorgaan en niet online  

 

Wat is jouw mooiste Chiroherinnering van de voorbije jaren als lid? Heeeel veel goede 

herinneringen aan al mijn jaren als lid , maar het spel catch and run blijft wel fun  

 

Goede voornemens  

Op Chirovlak: er een tof jaar van maken en zeker voor de leden 

In het dagelijkse leven: mijn eerste jaar universiteit overleven  

“you only have one life, live it”  



NIENKE 

LEEMANS 
Doorstreep wat niet bij je past: 

Studio Bxl / Qmusic 

Pintje / Cocktail 

Eten laten leveren / Restaurant 

Rock Werchter / Pukkelpop 

Nooit meer pizza / Nooit meer frieten 

Zomervakantie / Wintervakantie 

Film / Serie 

Camping / Luxe hotel 

Netflix / Avondje café 

 

Lieveling-… 

Activiteit: zangavond  

Eten: frietjes/sushi  

Drankje: mojito   

Muziek: pop/rock 

Land: Italië  

Kledingmerk: Mango 

Geur: vanille 

 

Waar kijk je het meest naar uit in dit nieuwe Chirojaar? Het kamp met mijn leden :)) 

Wat is jouw mooiste Chiroherinnering van de voorbije jaren als lid? De laatste avond 

van het kamp met het groot kampvuur is altijd een heel mooi moment 

 

Goede voornemens  

Op Chirovlak: mezelf inzetten voor mijn leden en de Chiro  

In het dagelijkse leven: minder stressen, (nog) meer genieten! 

  

“Zoek geluk in de kleine 

dingen” 



NOOR 

DEJONGHE 
Doorstreep wat niet bij je past: 

Studio Bxl / Qmusic 

Pintje / Cocktail 

Eten laten leveren / Restaurant 

Rock Werchter / Pukkelpop 

Nooit meer pizza / Nooit meer frieten 

Zomervakantie / Wintervakantie 

Film / Serie 

Camping / Luxe hotel 

Netflix / Avondje café 

 

Lieveling-... 

Activiteit: reebok en jager 

Eten: chili con carne 

Drankje: capri sun 

Muziek: rock/pop/indie 

Land: Canada  

Kledingmerk: Bellerose  

Geur: Lavendel  

 

Waar kijk je het meest naar uit in dit nieuwe Chirojaar? Ik kijk enorm hard uit naar het 

kamp, maar natuurlijk ook naar alle zondagen! 

Wat is jouw mooiste Chiroherinnering van de voorbije jaren als lid? Het groot kampvuur 

vind ik elk jaar heel leuk! 

 

Goede voornemens  

Op Chirovlak: Er voor zorgen dat alle leden de tijd van hun leven hebben elke zondag! 

In het dagelijkse leven: Genoeg studeren maar zeker en vast ook genieten van het leven :) 

“Liever te dik in de kist 

dan een koekje gemist” 



Wij zijn al helemaal 

klaar voor het nieuwe 

chirojaar! 



P I N K E L S 
Dag liefste pinkeltjes! 

Zijn jullie klaar voor een megaleuk chirojaar? Wij 

kunnen niet wachten om samen met jullie elke zondag 

de leukste spelletjes spelen! Voor sommigen onder 

jullie is dit nog iets nieuws, maar we kunnen alvast 

beloven dat we er elke keer een onvergetelijke na-

middag van zullen maken. We kunnen al niet wachten 

om jullie één voor één beter te leren kennen, hopelijk 

tot volgende zondag! 

Veel groetjes van jullie nieuwe leidsters, Paulien, 

Thea, Iza, Karlot en Ellen  

 



S P E E L C L U B 
Heeey allerliefste speelclubbers!!  

Zijn jullie klaar voor de start? ;)) Wij allezins wel!! 

We gaan er allemaal samen een onvergetelijk jaar 

van maken vol leuke spelletjes met een geweldig 

kamp als afsluiter!  

Maak jullie maar klaar want elke zondag wordt er 

eentje om nooit te vergeten xxx  

Jullie vijf lieve schatten, Lien, Amber P, Amber DV, 

Hannelore en Charlotte 



K W I K S 
Heyheeey allerliefste kwikkies!! 

Hebben jullie net zoals ons al super veel zin in het nieuwe 

chirojaar? Wij kijken er met volle goesting naar uit om jul-

lie één voor één beter te leren kennen, samen toffe spelle-

tjes te spelen, de leukste momenten te beleven, de slappe 

lach te hebben, coole uitstapjes te maken…! Maak jullie 

klaar voor een super zot chirojaar met als kers op de taart 

een nog zotter kamp! Wij hopen jullie vrolijke gezichtjes 

elke zondag te mogen verwelkomen op ons jeugdheem 

met veel enthousiasme om er zo elke keer opnieuw een 

feestje van te maken!!! 

Veel liefs, Caro, Nore, Linde en Lara xxxxxx 

In deze woordzoeker staan 10 dingen die jullie dit jaar 

zeker niet zullen moeten missen:  



T I P P E R S 
Hoihoi allerliefste tippertjes 

Eerst en vooral willen we jullie zeggen dat wij 
enorm veel zin hebben in het komende chirojaar en 
wij hopen dat jullie minstens even enthousiast zijn!! 
Zet jullie schrap voor een jaar vol leuke activiteiten 
zoals dropping, doop , tipperweekend en natuurlijk 
het hoogtepunt: kamp met jullie allereerste twee-
daagse… Hopelijk zijn jullie klaar om elke zondag 
het beste van jullie zelf te geven, zodat we er     

samen een onvergetelijke tijd van kunnen maken. 

Wij zien jullie nu al graag! 

Kusjes Kaat, Noa, Noor en Nienke xxx  



T I P T I E N S 
Heeeyyy tiptiensss 

Zin in een mega zalig en zot jaar??? Dan zijn jullie 

bij de juiste leiding xd Er is komend jaar hopelijk 

geen corona meer ( ) dus dat betekent elke week 

gekke chirozondagen, een mega editie van tiptien-

café organiseren, samen op weekend gaan... en om 

af te sluiten natuurlijk een onvergetelijk chirokamp! 

We kunnen al niet meer wachten om jullie allemaal 

beter te leren kennen en deze zalige momenten   

samen te beleven! Wij hebben er alvast super veel 

zin in! 

xx Kusjes Nette, Sara & Joke  



A S P I ‘ S 
Jowwwwww aspi’s, Zin in een mega zalig, gewoon gewel-

dig aspi jaar met alles er op en er aan? Gelukkig, want 

dan zijn jullie bij ons aan het juiste adres! Voor jullie staat 

er op het lijstje: 

- Een mega zalige leefweek 

- Enorm veel potjes honkbal 

- Een super luxueus weekend 

- Een heel zotte tweedaagse 

- Knallende fuiven 

- Een opleiding tot ras echte chiroleidsters 

- En nog zo veel meer…  

Wij hebben al heel veel zin in de vele roddels en geheim-

pjes die jullie ons gaan vertellen doorheen het jaar. Maak 

jullie alvast maar klaar, want dit wordt een jaar vol Chiro. 

Jullie 4 voenken staan er al chaud voor! 

Dikke bezen, Luna B, TERSAGO, Ynkie en Smerel  



A S P I +  
Hey liefste aspi-plussers, plusserkes, of hoe we jullie 

ook moeten noemen ;) het wordt een spannend   

chirojaar dit jaar! Zowel voor jullie als voor ons, we 

zoeken samen uit hoe we die aspi+ zo plezant   

mogelijk kunnen maken, we helpen jullie bij de stap 

te maken naar leiding worden,… Wij zijn er alvast 

100% zeker van dat we ons samen gaan amuseren 

dit chirojaar en het eentje wordt om niet te        

vergeten! Wij geloven erin dat jullie het enorm 

goed gaan doen! Wat we allemaal voor jullie in 

petto hebben zullen jullie snel ontdekken. Wij     

hebben er alleszins al enorm veel zin in :) 

Veel liefs, Lob en Amber  



 

 

 

De vetgedrukte leiding is 

de banleiding. Bij vragen 

of problemen kan je deze 

leidster contacteren. 



 

PINKELS         

Paulien De Baerdemaeker 
Groenstraat 19 
1745 Opwijk 
0477 75 35 94 
pauliendeba@me.com 

Thea De Pauw 
Klei 20 
1745 Opwijk 
0491 19 89 91 
thea.de.pauw@gmail.com 

Iza Van den Driessche 
Markstraat 6 
1745 Opwijk 
0471 31 31 45 
vddiza@gmail.com 

Karlot Aelbrecht 
Wijngaardstraat 80 
1745 Opwijk 
0478 41 56 59 
karlotaelbrecht@hotmail.com 

Ellen Goossens 
Mazelstraat 29 
1745 Opwijk 
0471 60 26 30 
goossens.ellen4@outlook.com 

SPEELCLUB         

Lien Van Haudt 
Schoolstraat 80 
1745 Opwijk 
0476 63 23 82 
lien.vanhaudt@hotmail.com  

Amber Palmans 
Neerveldstraat 138 
1745 Opwijk 
0478 35 98 63 
amber.palmans@gmail.com 

Amber De Vuyst 
Poelstraat 1 
1745 Opwijk 
0487 61 86 62 
amber.opwijk@gmail.com 

Charlotte Breye 
Millenniumstraat 18 
1745 Opwijk 
0468 27 84 80 
charlotte.breye@gmail.com 

Hannelore Van Moer 
Korruit 15 
1745 Opwijk 
0472 66 10 55 
hannelore.van.moer@gmail.com 

KWIKS         

Nore De Ridder 
Droeshoutstraat 126 
1745 Opwijk 
0491 74 29 09 
norederidder@telenet.be 

Caro De Valck 
Beekveldstraat 35 
1745 Opwijk 
0470 09 12 10 
carodevlack@gmail.com 

Lara De Raes 
Karenveldstraat 44 
1745 Opwijk 
0477 54 39 01 
lara.deraes@proximus.be 

Linde De Smedt 
Neerveldstraat 244 
1745 Opwijk 
0489 95 14 70 
lindedesmedt03@gmail.com 

  

TIPPERS         

Nienke Leemans 
Hulst 37 
1745 Opwijk 
0468 28 52 30 
nienkeleemans@gmail.com 

Kaat Seuntjens 
Steenweg op Merchtem 72 
1745 Opwijk 
0479 10 21 66 
kaat.seuntjens@hotmail.com 

Noa Rabaut 
Beekvelstraat 31 
1745 Opwijk 
0479 81 87 49 
noa.rabaut@hotmail.com 

Noor Dejonghe 
Steenweg op Aalst 161 
1745 Opwijk 
0494 16 77 57 
noor@zoni.be 

  

TIPTIENS         

Sara Leyers 
Boogstraat 49 
1745 Opwijk 
0496 25 43 23 
leyerssara@gmail.com 

Nette Donies 
Hulst 45 
1745 Opwijk 
0468 23 43 66 
nettedonies@gmail.com 

Joke Meskens 
Nanovestraat 111 
1745 Opwijk 
0477 52 36 07 
jokemeskens@gmail.com 

    

ASPI’S         

Merel De Pauw 
Klei 60 
1745 Opwijk 
0472 31 73 68 
merel_de_pauw@hotmail.com 

Ellen Tersago 
Bosstraat 104 
9255 Buggenhout 
0477 38 59 47 
tersago44@gmail.com 

Ynke Van Lembergen 
Nieuwsstraat 54 
1745 Opwijk 
0471 47 96 02 
ynke.vanlembergen2@icloud.com 

Luna Boelaerts 
Bolstraat 3 
1745 Opwijk 
0489 95 50 70 
luna.boelaerts@outlook.be 

  

ASPI +         

Lobke Uyttersprot 
Baardegemsestraat 37 
9280 Lebbeke 
0472 66 98 49 
uyttersprot.lobke@outlook.com 

Amber Meskens 
Nanovestraat 111 
1745 Opwijk 
0479 27 11 54 
amb.meskens@gmail.com 

      

Hoofdleidster: 

Secretaris:  

Kassier: 

Volwassenbegeleiders: 

Kaat Seuntjens 

Amber Meskens 

Lien Van Haudt 

Emma De Coninck 

Lotte Ringoot 


