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Inleiding 

Chiro, het is een begrip in Melsele. Met dit boekje willen de 

leidsters van Chiro Ieweko een overzicht geven wat er dit jaar 

allemaal op ons staat te wachten. Zo weet u wat er allemaal 

op het programma staat, wie u kunt contacteren en nog vele 

andere zaken. 

 

In dit boekje vindt u: 

1. De afdelingswerking op zondag 

2. Het uniform 

3. De afdelingen 

4. Het lidgeld  

5. Allerlei 

6. Jaarkalender 

7. Contactgegevens leidingsploeg 

 

We wensen jullie dan nog een spetterend Chirojaar toe!      

Vele Chirogroeten! 
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1.1 Start en einde 

De Chiro begint stipt om 14.00u en het eindigt om 17.00u. 

1.2 ‘4-uurtje’ 

Rond 16.00u pauzeren we even met een drankje en iets om te 

knabbelen. We serveren tegen de democratische prijs van 

€0,50 voor de Pinkels, Speelclub en Kwiks en tegen €1 voor 

Tippers, Tiptiens en Aspiranten: 

-één keer op de maand mogen de kinderen een zakje snoep 

kopen uit onze snoepwinkel. 

-één keer op de maand voorziet de leiding frisdrank. 

-De leiding zorgt voor de overige werkingen voor een gezond 

4-uur. 

-Tijdens de wintermaanden voorzien we warme dranken voor 

de leden (vb: warme chocomelk, een tas soep, …) 

1.3 Communicatie 

Op het einde van de Chiro worden er vaak briefjes uitgedeeld. 

Deze worden tijdens een aantal werkingen uitgedeeld, zodat 

zeker ieder kind een briefje heeft meegekregen. Stel je hebt 

toch geen briefje te pakken gekregen. Dan kan je alle info ook 

terug vinden via de site (www.chiroieweko.be) of op de 

facebookpagina (Chiro Ieweko Melsele). Zo blijven jullie 

steeds op de hoogte van al onze leuke plannen tijdens het 

jaar.  

 

 

 

 

http://www.chiroieweko.be/
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2. Uniform 

Als jeugdbeweging hebben we chirokledij waardoor mensen 

ons steeds kunnen herkennen. Het uniform bestaat uit een 

chiroshort of -rok (beige) en een rood Chiro T-shirt. 

Deze kledij is te koop in een van de Chirowinkels: 

• De Banier, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen (tel: 03/231 

07 95) 

• De Banier, Nieuwstraat 13, 9100 St-Niklaas (tel: 

03/766 07 66) 

Een T-shirt of topje kan je aankopen bij je leidsters voor 10 

euro, we hebben namelijk onze eigen Ieweko-exemplaren. 

Dus nog leuker om te dragen! Ook hebben we sinds dit jaar 

onze eigen Chirosokken. Deze sokken kan je ook verkrijgen 

bij één van onze leidsters. 

Het uniform is bij elke activiteit verplicht, omdat je anders niet 

verzekerd bent. We verwachten iedereen elke zondag in 

uniform. 

3. De afdeling 

De kindjes vanaf de leeftijd van 6 tot 8 jaar (eerste en tweede 

leerjaar) zijn welkom bij de Pinkeltjes. Deze paarse bende 

geniet van de coole chirowereld vol lachen, knutselen, plezier 

maken en gek doen. Iedereen hoort erbij! 

Speelclubber ben je vanaf de leeftijd van 8 tot 10 jaar (derde 

en vierde leerjaar). Hun kleur is geel. Op zondag vind je bij 

ons geen speelclubbers, maar alleen bosberen en 

chocoprinsessen. Ze ravotten er op los in het sprookjesbos en 

ze trekken er op uit met een kartonnen brandweerspuit! Pret 

verzekerd bij de Speelclub! 
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Kwiks ben je vanaf je 10 tot 12 jaar (vijfde en zesde leerjaar). 

Ze ravotten zich te pletter, trekken er op uit met hun fiets en 

lopen zich de ziel uit hun lijf tijdens het mega stratego bosspel. 

Ze zien het leven door een knal groene bril! 

De Tippers zijn meiden van 12 tot 14 jaar (eerste en tweede 

middelbaar). Ze zijn heel boeiend en vermoeiend, vallen mee 

maar zelden stil. Ze zoeken actie en reactie, vallen op maar 

zelden uit. Deze actieve rode groep is een echte aanrader! 

Even in ’t lokaal om te ‘tetteren’ over een of ander idool of om 

de laatste stand van zaken in showbizzland te bespreken 

hoort er bij de Tippers ook bij.  

Erbij horen is het geen waar de Tiptiens zich vooral mee 

bezig houden. Als jongere van 14 tot 16 jaar (derde en vierde 

middelbaar) is dat niet abnormaal. Ze zijn soms niet te vinden 

om actief bezig te zijn en zitten dan liever een hele namiddag 

in de zetel wat te vertellen en soms op te scheppen tegen 

elkaar. Toch haal je bij deze blauwe bende vaak het kind naar 

boven bij de knotsgekke spelletjes die ze spelen. 

Zij hebben een leeftijd van 16 tot 18 jaar (vijde en zesde 

middelbaar). Het samenhorigheidsgevoel binnen hun groep is 

enorm groot. Ze werken graag met heel de groep aan een 

project waar ze achteraf veel plezier van kunnen hebben. (Het 

maken van een eigen film, hun lokaal herinrichten, werken 

voor hun eigen fuif, …) De oranje Aspiranten nemen het er 

goed van en wisselen hevige spelen af met stevige babbels in 

hun gezellige lokaal. Aspi zijn is ambiance verzekerd, Aspi zijn 

dat ben je 7 op 7 en Aspi zijn, is voor de meeste de kers op de 

Chirotaart. 
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4. Lidgeld 

Het lidgeld bedraagt €35. Hiermee betalen we onder andere:  

- aansluiting en de verzekering bij Chiro Nationaal 

- spel- en knutselmateriaal 

- onderhoud en herstellingswerken van de lokalen 

- Gas, water, elektriciteit, … 

Iedereen die zich heeft inschrijft is verzekerd voor o.a. 

lichamelijkeschade, stoffelijkeschade, ongevallen + RIZIV 

kosten. Voor meer informatie kan je altijd terecht op de 

website van Chiro Nationaal. 

4.1 Inschrijving 

Misschien wel één van de belangrijkste puntjes in ons boekje. 

Hoe schrijf je je chiromeid nu net in in onze Chiro?! Je kan je 

dochter namelijk inschrijven online via de site 

(www.chiroieweko.be)! De inschrijving moet gebeuren voor 6 

oktober. 

4.2 infokwartiertje 

Tijdens het begin van het nieuwe werkjaar organiseert elke 

leidingsploegje een infokwartiertje om zichzelf voor te stellen. 

Zo weet u in welke handen u dochter terechtkomt en kan je 

ook uw vragen afvuren. De leiding geeft optijd door wanneer 

dit doorgaat. 

4.3 terugbetaling ziekenfonds 

Graag willen wij uw aandacht er op vestigen dat de 

ziekfondsen het verenigsleven ondersteunen met een 

terugbetaling van de lid- en kampgelden. Vraag het attest bij je 

ziekenfonds aan en bezorg het ingevuld aan de leiding. Zij 

bezorgen je dit dan afgestempeld terug. 

 

 

http://www.chiroieweko.be/
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5. Allerlei 

Oproep: Kom liefst met de fiets! 

Het doet ons op zondag steeds plezier om een groot aantal 

leden met de fiets op de oprit te zien arriveren. We zouden 

langs deze weg nog even willen oproepen om, indien dit 

mogelijk is uiteraard, met de fiets te komen. Gezien onze 

lokalen gelegen zijn in een bocht kan een teveel aan 

autoverkeer soms leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. 

Indien u uw kind toch met de auto brengt of haalt, vragen wij u 

om uw auto iets verder te parkeren. Zo zijn er bijvoorbeeld 

heel wat parkeerplaatsen gelegen aan de Melseelse 

begraafplaats. Deze zijn gemakkelijk te bereiken via ‘het 

Duvelsdammeke’, de wegel die naast onze lokalen loopt. Op 

die manier proberen we er ook voor onze buren een 

aangename zondag van te maken, met zo weinig mogelijk 

verkeershinder. Alvast bedankt hiervoor!  
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6. de jaarkalender 

Jaarkalender 2019-2020 

8 september 2019: overgangswerking 

15 september 2019: startdag 

20 september 2019: Afterwork 

13 oktober 2019: Leidingsweekend (GEEN CHIRO) 

24 november 2019: Playbackshow 

1 december 2019: Sint komt naar de Chiro 

22 december 2019: Vrolijk kerstfeest (GEEN CHIRO) 

29 december 2019: Gelukkig Nieuwjaar (GEEN CHIRO) 

23 februari 2020: Carnaval  

15-16 februari 2020: Steak-je-vol (GEEN CHIRO) 

? maart 2020: Leidingsweekend (GEEN CHIRO) 

5 april 2020: Pasen op de Chiro 

12 april 2020: Vrolijk Pasen (GEEN CHIRO) 

26 april 2020: Dag van de Beverse Jeugd 

1-2-3 mei 2020: Sportmarathon (GEEN CHIRO) 

28 juni 2020: Wij gaan naar de zee!! 

1-11 augustus 2020: Op kamp naar Bekkevoort 
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De Pinkels 
   



 

11 
 

Wat doen jullie in september, oktober en november? 
 

15/09: We maken ons klaar om op wereldreis te 

vertrekken! Met Julie de ontdekkingsreiziger ontdekken 

we de wonderen van de wereld en met Hannah de 

wetenschapper onderzoeken we alle exotische planten. 

We zullen ook zeker niet verloren lopen, met Eline als 

gids! Maar hoe vliegen we die wereld dan rond? Met ons 

privéPinkelvliegtuig, onder leiding van Nienke de piloot 

en Sien de stewardess. Komen jullie mee op avontuur? 

22/09: Onze eerste stop is in Tokyo, waar dit jaar de 

Olympische Spelen worden gehouden. Wij, Pinkels, 

verkennen alvast het terrein en laten eens zien hoe dat 

moet! 

29/09: Hoera! Eline is jarig en we zakken af naar hét 

feesteiland: Ibiza. Vieren jullie mee? 

06/10: Oh! Onze gids, Eline, wist ons te vertellen dat er 

een groooote schat verborgen lag in de Caraïben. Maar 

pas op, het krioelt er van de piraten. Om minder op te 

vallen daar, verkleden we ons als piraten. (verkleed je 

als piraat) 

13/10: Pff, vermoeiend zeg, al dat reizen! De Pinkel-

crew neemt even pauze om de verdere reis uit te 

stippelen. (leidingsweekend, het is dus geen Chiro) 

20/10: We komen aan in de Verenigde Staten, the 

United States of America. Daar zit de scouts op kamp! 

Ze dagen ons uit om enkele spellen te spelen. Wie wint 

dit duel? 
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27/10: Boe! Het is Halloween! Dat vieren we in Mexico, 

want daar vieren ze Dia de Los Muertos, Dag van de 

Doden. We maken er een groot griezelfeest van! Trek 

jullie griezeligste verkleedkleren aan! 

03/11: Aha! Met die piratenschat die we in de Caraïben 

gevonden hebben, trekken we naar de grootste kermis 

van de wereld: die in Singapore! Wie verzamelt de 

meeste prijzen? 

10/11: Deze keer gaan we écht op verplaatsing want we 

gaan op Pinkelweekend! Verdere informatie volgt nog. 

(Enkel voor eerstejaar Pinkels) 

17/11: Iiiiiiiin Congo aan de Congo-stroom… dansen de 

Congolezen tot een kot in de nacht! Ze leren ons de 

kneepjes van het vak, want dat zullen we nodig hebben 

op de volgende stop! 

24/11: We trekken naar Londen, om onze danskunsten 

te showen op de enige echte playbackshow! Schud jullie 

dansbenen maar al los! (het is playbackshow) 
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Heyy, met Meredith hier. Het kan zijn dat 

jullie mij nog niet kennen want het is mijn 

eerste jaartje als leidster. Of misschien heb je 

me al op het VP gezien. Ik ben 18 jaar oud en 

volg verzorging op Sint - Maarten. Heb ook 

nog 2 broers en voor de rest bestaat mijn 

familie nog uit 2 cavia’s en een kat (mutske), 

zo dit was al een kleine voorstelling en 

hopelijk tot zondag lieve speelclubbertjes ;)! 

De Speelclub 
 

  

Hey liefste speelclubbers! Ik ben Elise en ik 

ben 20 jaar oud. Je kan mij altijd vinden in 

het geliefde dorp Melsele. Ik heb 1 jongere 

broer Stijn en een kat Marcel. Ik start nu 

mijn derde jaar kinesitherapie op de 

UAntwerpen. In mijn vrije tijd houd ik mij 

bezig met de volleybal (samen met een hele 

hoop andere leidsters) en niet te vergeten: 

DE CHIRO! Bovendien is dit mijn 4de jaar dat 

ik leiding geef! Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als mij!!! 

Dag lieve speelclubbers, mijn naam is Tine en 

ik ben 20 jaar. Dit is mijn 4de jaar als leidster 

en 3de jaar als hoofdleider. Ik heb 1 kat wizie 

en twee kippen Hector en Kamiel. Ik studeer 

Rechtspraktijk in Antwerpen. Samen met veel 

andere leidsters speel ik volleybal bij AVO-

Melsele. Voor de rest ga ik graag kijken naar 

de koers van mijn vriendje. Ik ben klaar om er 

samen een onvergetelijk jaar van te maken! 

Hey! Mijn naam is Aurélie en ben 20 jaar oud. 

Thuis heb ik nog een oudere zus, een oudere 

broer en een hond rondlopen. Ik studeer 

Communicatiemanagement in Antwerpen, 

maar momenteel ben ik op Erasmus in Oslo. 

Mij zullen jullie dus pas zien in decemeber      . 

Ik kijk alvast uit naar een leuk speelclubjaar! 
Hallo! Ik ben Femke, ik ben bijna 19 jaar, want ik 

verjaar op 2 oktober. Ik studeer kinesitherapie en 

revalidatie in Gent, dus in de week kan je mij daar 

vinden. In het weekend woon ik samen met mijn 

ouders, 2 jaar oudere broer en mijn twee hondjes, 

Bonnie en Clyde, op de Grote Baan in Melsele. In 

mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met dansen, 

tekenen, boeken lezen en chiro natuurlijk. Dit is 

mijn tweede jaar als leidster en ik heb er super 

veel zin in! Ik kijk al uit naar een jaar vol avontuur. 

Tot zondag! 
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Wat doen jullie in september, oktober en november? 
 

 

15/09:  https://www.youtube.com/watch?v=lGSzHiiftzQ  

22/09: https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4 

29/09: https://www.youtube.com/watch?v=-lan6MnAbpg  

06/10: https://www.youtube.com/watch?v=EbBGkqll8lI 

13/10: https://www.youtube.com/watch?v=dBb060OPegg 

(leidingsweekend, GEEN chiro)  

20/10:https://www.youtube.com/watch?v=4QznqRlNLgA&t=
2s 

27/10: https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A  

03/11: https://www.youtube.com/watch?v=EfR0cauoU68 

10/11: https://www.youtube.com/watch?v=Gr0V9OoezQM  

17/11: https://www.youtube.com/watch?v=-SdGGKnoc-A  

24/11: https://www.youtube.com/watch?v=7zwK5fDUOY4   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lGSzHiiftzQ
https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
https://www.youtube.com/watch?v=-lan6MnAbpg
https://www.youtube.com/watch?v=EbBGkqll8lI
https://www.youtube.com/watch?v=dBb060OPegg
https://www.youtube.com/watch?v=4QznqRlNLgA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4QznqRlNLgA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A
https://www.youtube.com/watch?v=EfR0cauoU68
https://www.youtube.com/watch?v=Gr0V9OoezQM
https://www.youtube.com/watch?v=-SdGGKnoc-A
https://www.youtube.com/watch?v=7zwK5fDUOY4
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De Kwiks 
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15/09: Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent – De 
luizenmoeder   

22/09: Mooi weer vandaag – Like me 

29/09: 10.000 luchtballonnen – K3 

06/10: Juf van fysica - Spring 

13/10: Ge moogt naar huis gaan – Urbanus 

20/10: Ik ben een vrouw – Like me 

27/10: Give it all – Campus 12 

03/11: Kusjessoldaten – K3 

10/11: Bubbelbad – Tim Schalkx 

17/11: ’t smidje - Lais 

24/11: Ik hou van dansen - madagaskar 

 

Wat doen jullie in september, oktober en november? 
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De Tippers 
Halloooo allemaal! Mijn naam is Lore en ik begin aan mijn 5de 

en jammer genoeg ook laatste jaar als leiding. wenen! 

Daarom willen wij, de tipperleiding, er samen met jullie nog 

een megageweldigtof jaar van maken! Joepie! Voor zij die me 

nog niet kennen, hier enkele weetjes:  

* Ik ben 21 jaar en verjaar op 11 december  
* Ik studeer verpleegkunde aan KdG in Antwerpen  
* ik ben gek op diertjes, ik zal dan ook bij elke hond, kat, 
alpaca, ... eventjes stoppen en deze aaien  
* Naast Chiro, volleybal ik ook  
* En ik slaapwandel .... raar!  
 
Dit zijn zo de belangrijkste infopuntjes die ik met jullie wilde 

delen. Heb er enorm veel zin in, jullie ook ?? 
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Hoi! Ik ben Lotte en ben dit jaar 22 jaar geworden. Ik studeer 

in Gent op de universiteit voor Industrieel Ingenieur in de 

Biowetenschappen Landbouwkunde. Daarnaast heb ik nog 

enkele hobby’s: ik speel gitaar en ga af en toe eens joggen. 

Dit jaar is een beetje anders omdat ik een half jaartje in het 

buitenland studeer. Je zal mij dan ook maar pas zien 

verschijnen in februari. Ik ben al 5 jaar leiding in de chiro en 

sta nu voor de tweede keer over de tippers, een echte top 

groep! Ik heb er gigantisch veel zin in, we maken er een 

knaller van! 
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Hoi! Ik ben Sien en begin dit jaar aan mijn vierde jaar als 

leiding in de Chiro. Ik ben bijna 20 jaar en studeer 

productontwikkeling aan de Universiteit van Antwerpen. 

Thuis heb ik nog twee zussen, een geadopteerd broertje en 

een kat rondlopen. Buiten de Chiro volg ik ook nog zangles, 

en ga ik vaak smosjes eten met mijn vriendje, want smosjes 

zijn namelijk mijn lievelingseten! Ik eet ook graag koekjes, 

daarom verstop ik mij wel eens in de koekjestrommel.  Ik heb 

ongelofelijk veel zin in een nieuw jaar vol dolle pret en zotte 

spelletjes!! Xoxo 
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Wat doen jullie in september, oktober en november? 
 

 

15/09:  Voor ons een weet, voor jullie een vraag. Dat 
kom je te weten vandaag 

22/09: Lekker vuil als een zwijn, dat zal je vandaag zijn. 

29/09: Hoor je kabouters trappelen in het mos? Vandaag 

trekken we naar den bos. 

06/10: Ziet je leven er rooskleurig uit of niet? Tis 
vandaag dat je de toekomst ziet. 

13/10: Niet getreurd, niet getreurd. Tis enkel vandaag 
dat er niks gebeurd (geen chiro). 

20/10: Wie zal de code kraken? Zal je er vandaag uit 

geraken? 

27/10: Spoken, monsters en heel veel bloed, vandaag 

gaat er iemand naar het spoed. 

03/11: Snoepje in het zakje, snoepje in de mond. 
Vandaag eten we ons rond. 

10/11: Geen gezeur, geen gezeur. Vandaag trekken we 

deur tot deur. 

17/11: Pakt u marginale jogging uit de kast. Vandaag 

gaan we in ons blote bast. 

24/11: Zingen, dansen, zien dat we winnen. Vandaag is 
den beker binnen. 
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De Tiptiens 
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Wat doen jullie in september, oktober en november? 
 

 

15/09: How you Doin’? - Friends 

22/09: Let’s play G&G - Riverdale 

29/09: Friends don’t lie! – Stranger Things 

06/10: O partigiano, portami via 

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao – La casa 
de papel 

13/10: GEEN CHIRO (leidingsweekend) 

20/10: A. – Pretty little liars 

27/10: Woefer woef woef - Spring 

03/11: Hakuna Matata – The lion king 

10/11: You know you love me xoxo Gossip Girl 

17/11: Smelly cat, smelly cat 

What are they feeding you? - Friends 

24/11: Playbackshow 
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De Aspiranten 

 
  

H
o

i A
sp

iran
tjes ! M

aak ken
n

is m
et ju

llie ke
rsverse n

ieu
w

e
 leid

in
g. A

ls ju
llie m

ee
r o

ver K
laartje K

o
m

e en
 A

lco
 Liest 

w
illen

 te w
eten

 ko
m

en
, vo

eg ze d
an

 zeker to
e o

p
 faceb

o
o

k ;). D
it to

p
d

u
o

 kijkt alvast u
it n

aar d
e n

ieu
w

e 

vrien
d

sch
ap

p
en

…
 



 

29 
 

Wat doen jullie in september, oktober en november? 
 

liefste aspirantjes, 

Elk bericht stelt een zinnetje voor met een knipoog naar 

wat we gaan doen op zondag, veel plezier ermee! 

Xoxo 

Alco Liest en Klaartje Kome 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/09:  

  

22/09:  
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29/09: 

  

 

06/10:  

 

 

 

13/10:  

 

 

20/10:  
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27/10:   

 

 

 

 

 

 

03/11:  

 

 

10/11:  

 

 

17/11:  

 

 

24/11:  
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10. Adressenlijst leidingsploeg 2019-2020 

Pinkels 

Eline De Belie 
Mirabellenlaan 6  
9120 Melsele 
elinedebelie@hotmail.com  
04.98/49.08.20 

Nienke Vennekens 
Willem Elsschotlaan 13 
9120 Melsele 
nienkevennekens@yahoo.com  
04.79/30.73.44 

Sien Roelandt 
Dorpstraat 91 
2070 Burcht   
sienemie@hotmail.com 
04.68/18.41.88 

Hannah Meersschaert 
Aardbeienlaan 43 
9120 Melsele 
hannah.meerssch@gmail.com 
04.87/12.38.16 

Julie Van Houtte 
Vendoornstraat 76 
9120 Melsele 
julievanhoutte@hotmail.be 
04.95/28.02.89 

 

Speelclub 

Elise van Kerchove 
Vlaamse-gaailaan 17 
9120 Melsele 
elise.vk2@gmail.com  
04.73/43.22.26 

Aurélie Schelfaut 
Burggravenstraat 85  
9120 Melsele 
aurelieschelfaut@hotmail.com  
04.96/29.81.31 

Tine Wittemans 
Kalishoekstraat 100 
9120 Melsele 
Wittemans.tine@gmail.com  
04.95/29.50.16 

Femke Verelst 
Grote Baan 308 
9120 Melsele 
verelstfemke@gmail.com 
04.71/76.33.35 

Meredith Brijs 
Ijzerstraat 15 
9120 Meslele 
Meredithbrijs@hotmail.com 
04.74/28.41.44 
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Kwiks 

Frédérique Van der Heyden 
Jan Bekenshoek 22 
9120 Melsele 
frédérique.vdh@hotmail.com 
04.71/83.61.42 

Rune Joris 
Duivestraat 6 
9120 Melsele 
runejoris@outlook.com 
04.95/16.41.12 

Kato Floin 
Smoutpot 18 
2070 Zwijndrecht 
kato.floin@gmail.com  

04.96/87.20.80 

Tippers 

 

Tiptiens 

Anna Ryckaert 
Kalishoekstraat 156 
9120 Melsele 
anna.ryckaert@gmail.com  
04.78/11.56.29 

Lisbeth Urey Salinas 
Violierenstraat 16 
9120 Beveren  
lisbethurey@hotmail.com   
04.79/36.23.94 

Lien Van Esbroeck 
Sint-Elisabethstraat 39 bus 202 
9120 Melsele 
lien.van.esbroeck@hotmail.com  
04.74/02.62.87 

 

 

Lore Van Nederkassel 
Hugo Verriestlaan 32 
9120 Melsele 
Lore.vnk@hotmail.be  
04.78/51.97.57 

Lotte De Prekel 
Vlierstraat 67 
9120 Melsele 
lotte_de_prekel@live.be  
04.73/23.47.97 

Sien Heirbaut 
Hagewindestraat 14 
9120 Melsele 
sien.heirbaut@gmail.com  
04.99/21.22.32 
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Aspiranten 

Loren Verreyen 
Kalishoekstraat 67 
9120 Melsele 
loren.verreyen@gmail.com 
04.70/86.38.57  

Tine Van Proeyen 
Smoutpot 16 
2070 Zwijndrecht 
tinevanproeyen@hotmail.nl  
04.91/36.83.29 

 

Hoofdleiding 

Tine Wittemans 
Kalishoekstraat 100 
9120 Melsele 
Wittemans.tine@gmail.com  
04.95/29.50.16 

 

VB 

Nathalie De Wreede 
Alfons Van Puymbroecklaan 67 
9120 Melsele 
nathaliedewreede@hotmail.com  
04.74/82.56.00 
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Nog veel Chiro-plezier en veel groetjes van de leiding! 

Nienke, Sien R., Eline, Hannah, Julie, 

Elise, Aurélie, Meredith, Tine W., Femke, 

Kato, Rune, Frédérique, 

Lore, Lotte, Sien H., 

Anna, Lien, Lisbeth, 

Loren, Tine VP. 
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