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Dag vrienden van de Chiro!
Welkom in de 3de editie van het schommeltje, het tweemaandelijks boekje
van onze chiro waar u alles te weten komt voor de maanden januari en
februari.
Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar, we wensen jullie allemaal veel
vreugde, plezier en vooral veel dagen vol chiro in 2023!
We zijn er van overtuigd dat ook dit jaar een fantastisch jaar zal worden met
heel veel plezier in de Chiro.
Naar goede gewoonte is het 4 en 5 maart onze jaarlijkse Mosselsouper in zaal
Moretus. Een succesformule die al ettelijke jaren meegaat. Overheerlijke
jumbo mosselen met frieten of brood a volonté. We bieden dan ook stoofvlees
en videe aan voor zij die graag iets anders eten.
Dit jaar bestaat onze Chiro 80 jaar en dat willen we graag vieren samen met
jullie! We organiseren hiervoor een groepsweekend met alle afdelingen op 21,
22 en 23 april. Zet dit alvast in jullie agenda!
Om het chirojaar helemaal perfect af te sluiten gaan we van 4 tot 14
augustus op kamp! Binnen enkele maanden zal het kampthema alvast bekend
gemaakt worden.
Naast al deze activiteiten hebben we uiteraard nog de zondagen in de
afdelingen, afdelingsweekends en veel meer! Zoals je kan zien, pret verzekerd!
We wensen jullie alvast veel plezier in de Chiro!
De Veebees, (volwassen begeleiders)
Jan en Othman
Vragen, suggesties? Bel ons gerust op! (telefoonnummers achteraan)
Groetjes,
Othman
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Beste Speelclub,

Wat hebben we de afgelopen twee maanden weer veel plezier gemaakt. We
hebben dit jaar al een hoop leuke dingen gedaan. We maakten op de Chiro zo
onze eigen raket en hebben die ook echt afgestoken, wat was dat cool. We zijn
ook gaan zwemmen in een subtropisch zwembad waar we elks met de leiders in
de wildwaterglijbaan mochten. We probeerden de Rode Duivels naar de
overwinning te schreeuwen, al mocht dat niet baten. Ook kwam de Sint langs,
gelukkig was iedereen braaf, die ons elks een kadootje kwam geven. Om het jaar
goed af te sluiten hebben we ook een filmavond gedaan. We dronken warme
chocomelk, aten popcorn en bleven iets later op dan gewoonlijk. Ook het
lekkere ontbijt de ochtend nadien was er boenk op. Het was weer plezant!
Jammer genoeg zullen we elkaar toch even niet meer zien door de kerstvakantie.
Wees niet getreurd want na de vakantie staan de leiders weer te springen om
jullie te verwelkomen. Een nieuw jaar komt ook met goede voornemens, zo zijn
de voornemens van de leiders dat we nog leukere en spannendere zondagen
zullen beleven met jullie. Wat zijn jullie voornemens voor het nieuwe jaar? Je
mag deze hieronder opschrijven en afgeven aan de leiders:
Mijn naam is

en mijn goede voornemens zijn:
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Het mysterie van de schat van Rupsje Ribbel is nog niet opgelost. Op nieuwjaar
is hij bij ons geweest en heeft hij gezegd dat we niet veel tijd meer hebben. Het
mysterie moet worden opgelost. Gelukkig hebben al wel wat speurwerk
gedaan en kwamen aan een tip:

We wensen alle Speelclubbers fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!
Mogen we veel gezonde Speelclubbertjes zien op die fantastische zondagen!
Leider Jasper en Willem
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Bingels, bangels, bengels
Op 31 december gebeurt er elk jaar iets speciaals. Wanneer het klokslag 12 uur
is kleurt de lucht zich met vuurwerk. Overal wordt er gevierd dat er weer eens
een nieuw jaar is aangebroken, een nieuw jaar betekent ook nieuwe
voornemens. Met andere woorden; we beginnen met een schone lei. Nu zijn
wij, de leiders, natuurlijk enorm benieuwd naar wat jullie voornemens zijn.
Betere punten op school? Meer trainen op voetbal? Beter luisteren naar de
leider, of vaker naar de chiro komen?
Bij het aanbreken van een nieuw jaar kijken we ook graag nog eens terug op
wat er zich heeft afgespeeld in 2022. Weten jullie nog dat we samen onze cape
hadden geknutseld? Of toen we onze eigen basis hadden gebouwd uit lego en
die dan van elkaar moesten kapot maken? Natuurlijk speelden we ook veel
voetbal of kiekeboe.
Tegen het einde van het jaar hadden we natuurlijk ook de sint die langskwam.
Dat was weer spannend he? Gelukkig waren er geen stoute kinderen bij en
genoot iedereen van zijn verdiende pakje. Vlak na de sint was het natuurlijk
ook de geweldige filmavond. Weten jullie nog hoe spannend kung fu panda
was? De leiders zaten alvast op de rand van hun veldbed hoor.
Na het geweldige werkjaar zijn de leiders natuurlijk ook heel benieuwd naar
wat er komen zal. Ondertussen zijn de leiders zich al aan het voorbereiden op
de verschillende activiteiten die zullen komen.
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Bij een nieuw jaar hoort natuurlijk ook een nieuwjaarsbrief, dus hierbij:

Liefste bengels,
Het is koud en nat, maar onder de boom liggen mooie pakjes
buiten is de wereld bedekt met een witte laag van vrede en vreugde
De bomen zijn kaal van de ontboste takjes
Aan het lekkere warme vuur zitten we dan, gezellig met zijn allen
Wachtende op de klok die 12 uur aantikt
voordat het vuurwerk zal knallen
Liefste bengels wij verheugen ons op een mooi nieuwjaar
We zijn hopelijk weer met velen
Bedankt bengels, dat wij het nieuwe jaar met jullie mogen delen!

Met vriendelijke groeten van jullie kapoenen,
Leider Maarten en leider Yannick
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Heyhowhowhow Rakkers
Het jaar zit erop, maar geen nood! Het chirojaar bijlange nog niet. We wensen
jullie allemaal al zeker een gelukkig Nieuwjaar.
Ondertussen zitten er toch al weer 4 maanden chiro op. We gebruiken dit
artikeltje om even te recapituleren (als je weet wat dit woord betekent kom
het dan volgende zondag tegen leider lars vertellen). We hebben 'paardenrace'
gespeeld met kaarten, we hebben gemengd gedaan met klinker, hè keano .
We hebben plants vs zombies gespeeld op de berg van het park, een
verstoppertje knuppel bordspel waarbij we even een nieuwe leider zagen en
elke zondag zijn er ook wel 20min dat we even met iedereen voetballen. Het
voetbalkooi spel zal dit jaar zeker nog wel eens gespeeld worden. En naast dat
alles zijn we ook volop bezig met onze eigen slag! We hebben zelf snoepzakjes
gemaakt en vallen nu iedereen die we tegenkomen lastig om deze te kopen.
Met succes wel! Want op 2 uurtjes verkochten we al de helft van onze zakjes,
die we zelf produceerde in onze “snoepfabriek”. Een groot succes dus!.
"Hoe gaan jullie de rest van het chirojaar dan nog vullen super leuke leiders?"
Horen we jullie al vragen. Wel, dat kunnen we nog niet helemaal prijsgeven.
Een tip: begin maar al eens nr je slaapzak te zoeken. Hopelijk is die al gewassen
na het kamp. Meer kunnen we nog niet zeggen;)

Tot volgende zondag
Leider Sara, leider Lars en leider Toon
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Hieronder vinden jullie nog een opdracht, Leider Sten lijkt soms de weg naar
de chiro kwijt te zijn. Kan jij hem helpen zoeken?
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Beste Topperzz
Hopelijk hebben jullie genoten van een deugddoende vakantie. Maar een
nieuw jaar staat gelijk aan nieuwe voornemens. Als jullie er nog geen zouden
hebben, heb geen schrik want de leiders hebben er voor jullie een paar
gemaakt. De eerste is Florian. Kom op tijd gast! Kamiel, ga naar de kapper.
Kenai, ga mee met Kamiel. Keylon, liam en liam jullie moeten is wa vaker naar
de chiro gaan. Kirubel, beter studeren. Korneel Euhm ja. Kristan, wees is niet zo
vroeg op zondag. Maarten zeg eens goedemorgen tegen uw leider aan de
tramhalte. Nassir blijf komen. Nathan, Vergeet uw spullen op zondag. Vincent,
grasmaaier. En nu Youssef gebruik is wat minder uw mond. Hopelijk hebben
jullie hier iets aan maar al bij al is het wel prima!
Wat vonden jullie tot nu toe al het zotste of tofste dat we dit hele chirojaar
gedaan hebben? Laat het weten aan de leiding en we zullen er misschien dan
nog eens een zondag aan besteden en een uitgebreidere en nog betere versie
van maken!
Voor de rest was het eerste deel van ons Chiro jaar al bangelijk maar nu het
terug begonnen en vliegen we er met z’n allen weer in. Deze periode staan er
al iets grootse dingen gepland waar wij als leiders zeker naar uit kijken. Ook
gaan we is beginnen met wat money te verdienen, nog eens de bossen in en
nog veel meer.

Groetjes jullie leiders
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Beste kwarels,
Dit is alweer het derde artikeltje dat wij voor jullie schrijven, dat betekent dat
het chirojaar al bijna halverwege is
. Niet getreurd, de 2de helft van het jaar
zal nog goed gevuld zitten!
Met:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Keti-weekend: 10-11-12 maart
Filmavond: …
Kerelsweekend: …
Feestweekend: 21-22-23 april
Mosselsouper: 4-5 maart
Mixdag: …
ZAClu: …

Zo als jullie zien nog een bom vol programma, gelukkig dan moeten wij minder
programma maken. Natuurlijk komt na al deze zondagen een kamp! Dit jaar
gaan we richting de bossen.
Voor van een gewoon kamp een bangelijk
kamp te maken zullen we wel nog een slag moeten doen.
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Dit is het moment waarop jullie een beetje huiswerk meekrijgen naar huis. We
zouden tegen de eerste chirozondag van januari, den 8ste, graag hebben dat
iedereen met 2 volledig uitgewerkte ideeën komt. Laat jullie breinen maar
even werken, we zoeken naar TK, TO, TW, TVK en TCK. Als je niet weet wat wij
daarmee bedoelen, dan heb je pech. Ga eens door een boek over boekhouden!
Jongens, want jullie blijven kleiner en minder sterk als ons, wij hebben ons echt
al geamuseerd met de kleinste dingen en de domste verhalen. Wij hopen jullie
ook! We gaan er nog een knaller van maken met veel volledig uitgewerkt
programma!
Love you all,
Brent & Stijn
PS: Als het nog eens 45
minuten duurt voor we
beslissen wat we gaan eten,
scheer ik jullie kaal.
Groetjes Stijn!
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Otter, Otter Broeders

De examens hebben er hopelijk niet te hard ingehakt. Jullie puntjes moeten
goed zijn zodat jullie afstuderen en een statement kunnen maken tegen
Sammy. Mohim genoeg over school gebabbeld. We gaan er in 2023 stevig
tegen aan. Er staan leuke activiteiten op het programma. Om te beginnen met
een kerstdiner en een filmavond. Lekker knus bij elkaar films kijken en onze
favoriete games spelen. Een klassieker
maar wel één van de tofste.

We gaan toch is ffkes terugblikken op
vorig jaar, waar jullie nog miezerige
aspirantjes waren en domme kereltjes.
Een zelfevaluatie gaan we niet doen
maar we overlopen: Een leefweek,
weekend, Garincha, Fluo golf, Mega
Bounce, Aspitas, Belgisch
kampioenschap bosjesspringen,
Vlaggenwacht op de Meir, Cinema,
Mcdrive bouwen in de avondchiro,
Avant la Gwuan…habibi, Bowlen,noggis
bowlen en noggis bowlen, De sint en
met de scooters touren en nog meer….
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Een heus lijstje al maar er missen nog dingen: Een buitenlandse reis, bowlen,
lasergamen, onze truien en nog een paar keer gaan werken want anders kan
leider Sammy zijn *****bel niet kopen. Een keer gaan Basic fitte zit er ook wel
een keer in, enkel als de boys hun ego en hun platte biceps thuis kunnen
houden. Soit leuke ideeën maar weinig uitvoering, net zoals jullie aspitas want
jongens wat is dat een ramp. LEIDER WA WAS DA NA WER DIE ASPITA????
Dum dum Robin we zullen het nog één keer uitleggen. Per keer dat je naar die
Chiro komt krijge je een bepaald aantal Aspitas (virtuele Chiro centjes). Met die
aspitas kan je dingen kopen om zo het jaar te overleven en de andere het jaar
zo moeilijk te maken. Enkel sparen jullie elkaar te hard. Zo heeft Keanu bijna
1000 aspitas maar weet nog steeds niet hoe het spel werkt. Geen haat op
Keanu want de andere pannenkoeken weten ook niet wat een aspitas is haha.
Les Gars, Les drarie, Regazzi we love you mor astamblieft gebruikt na is die
cente moat anders komt belanstingsarbeider Zwamson ze gewoen meepake!!
Wij wensen jullie een fijn 2023 met veel plezier
en kattekwaad van jullie favoriete leiders

Den toerist en Papa Bicep xxx
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Bij de Speelclub beginnen we het nieuwe jaar meteen sterk. Op 4 januari wordt
Liam Bernard 7 jaar. De feestdagen mogen voor jou een beetje langer duren
dus, proficiat. Op 5 januari zitten we met een dubbele boeking: zowel Noah als
Lars worden dan 7 jaar, gefeliciteerd heren! Een dag later is het dan de beurt
aan Mattis, hij wordt dan 8 jaar. We wensen je een fijne verjaardag. Op de
laatste dag van januari is ook Ridwan aan de beurt. Hij wordt dan al 7 jaar. Op
20 februari is onze laatste Speelclubber van deze twee maanden jarig: Isa. Hij
wordt dan 8 jaar. Gefeliciteerd aan alle jarigen!
Ook bij de Bengels zitten we met enkele jarigen. We hebben daar een trio voor
de komende twee maanden. Beginnen doen we bij Devran, hij verjaart op 8
januari en wordt al 9 jaar. De volgende aan het feest is Nash, hij wordt op 31
januari 10 jaar. Jij zal al diep moeten inademen om die kaarsjes in één keer uit
te blazen! Afsluiten doen we bij de Bengels op 21 februari. Onze dikke vriend
Jack wordt dan 10 jaar. Gelukkige verjaardag beste Bengels.
Bij de Rakkers zijn ze ook met behoorlijk veel deze maanden. Beginnen doen we
met Uriel, hij mag op 5 januari 12 kaarsjes uitblazen. Ensar verjaart exact een
dag later. Hij wordt op 6 januari 11 jaar, proficiat aan iedereen. Op 9 sluiten we
de verjaardagen van de Rakkers in januari af met Millard. Hij wordt dan 11 jaar.
Op 15 februari wordt Mohamme 11 jaar, op 20 februari wordt Noah ook 11 jaar.
Proficiat aan alle jarige Rakkers. Beste vrienden, jullie zijn altijd welkom om de
leidingsploeg te trakteren die week, proficiat!
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Bij de Toppers zijn er maar 2 jarigen jammer genoeg. Sedo is de eerste aan het
feest. Hij wordt op 17 januari 13 jaar. Op 18 februari is Maarten aan de beurt,
ook hij wordt dan 12 jaar. We wensen de jarigen een zeer gelukkige verjaardag
en een tof feestje toe.
Bij de Kerels is er maar 1 gelukkige: Yenthe. Hij wordt 16 jaar op 25 januari. Ik
denk dat deze stoere jongen absoluut iets fijn van zijn 16de verjaardag gaat
maken. Is de leidingsploeg ook uitgenodigd op je sweet 16?
Bij de Aspiranten is er ook maar één jarige. Abou wordt op 25 januari al 17
jaar. Aan plezier op het verjaardagsfeest zal het niet liggen. We vermoeden dat
er op de tafels zal worden gedanst, proficiat.
Bij de leidingsploeg zitten we ook met een jarige. Op 18 januari wordt leider
Yannick al 22 jaar. Zoveel jaar aan levenswijsheden en toch nog zo jeugdig. We
zien hem toch o zo graag komen, proficiat!
We sluiten af met TP Segers, hij mag in de eerste maand van het nieuwe jaar,
op 21 januari, al meteen 32 kaarsjes uitblazen. Dat zal een grote taart worden.
Laat je even weten welke smaak je lekker vindt? Dan voorzien we de juiste taart
voor al die kaarsjes!
Proficiat aan iedereen!
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Hopelijk krijgen we dit jaar nog de mogelijkheid om een sneeuwman te
maken, maar oefenen jullie toch al eens.
De mooiste ingekleurde sneeuwman krijgt een verrassing van leider Lars!

17

www.sentroem.be

Aiii, hier is iemand met een gom langs geweest. Kan jij de nummers
terug verbinden?
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BEU
Ik ben het beu, beu beu,
Want ik wil zingen en springen
Hollen, bollen, rollen,
Lachen, roepen, tieren
Dat vind ik fijn
Zo lekker stout te zijn.
Handje geven, vriendelijk zijn,
Braafjes wezen, in 't rijtje staan,
Alstublieft meneer en dankuwel mevrouw...\
(refrein)
Nagelbijten, Foei hoe vuil,
Kijk je kleren, Nu lief zijn toe,
Alstublieft meneer en dankuwel mevrouw...
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Het mossellied
Als begint te waaien en de lente is er weer.
Dan is den tijd gekomen voor de mosselsouper.
Mosseleuh! Mosseleuh! Mosseleuh!
Iedereen verkoopt er want de prijzen zijn ok.
Dan zijn we weer met velen op de mosselsouper.
Mosseleuh! Mosseleuh! Mosseleuh!
Er is ook heerlijk stoofvlees en ook lekkere vidé.
En brood of frieten krijgde gij à volonté.
Dus ga naar tante Jeanne!
En pakt a blaren mee!
Dan ziene’k ik a zeker oep de mosselsouper!
Mosseleuh! Mosseleuh! Mosseleuh! x2
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OP 4 EN 5 MAART ORGANISEREN WE ONZE JAARLIJKSE MOSSELSOUPER!
JAARLIJKS KAN IEDEREEN LEKKERE MOSSELTJES KOMEN ETEN TER
SPONSERING VAN HET KAMP DAT PLAATSVINDT IN AUGUSTUS
DIT EETWEEKEND GAAT DOOR IN DE MORETUS

WAT KAN JE ZOAL KOMEN ETEN?
LEKKERE EN KRAAKVERSE MOSSELTJES NATUURLIJK
STOOFVLEES
HEERLIJKE VIDEE
BROOD EN FRIETEN Á VOLONTÉ.

DIT ALLEMAAL TE VERKRIJGEN AAN ZEER SCHERPE PRIJZEN!

MEER INFO VINDEN JULLIE SNEL OP ONZE WEBSITE
(WWW.SENTROEM.BE) OF VIA DE BRIEVEN DIE WE MET JE ZOON
MEEGEVEN OP ZONDAG

KOM ZEKER EENS LANGS TIJDENS DIT GEZELLIGE WEEKEND

TOT DAN,
DE LEIDINGSPLOEG
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In de chiro dragen wij een uniform. Dit staat symbool voor het
samenhorigheidsgevoel binnen onze chiro. Naar de buitenwereld toe tonen we
zo ook dat we trots zijn tot deze groep te mogen behoren. Het uniform is dan
ook steeds verplicht te dragen tijdens de opening en de sluiting vanaf de
rakkers. Bij de speelclub en de bengels is dit nog niet verplicht, al mag dit
natuurlijk wel.
Ons uniform bestaat uit een T-shirt en chirobroek. Op koude dagen kan je
daarover een chirotrui dragen. Een T-shirt en chirotrui kan je bij ons
aanschaffen. Je bestelt deze simpelweg via onze website (www.sentroem.be)
en op zondag liggen deze op jou te wachten op de chiro.
Omdat we pas een nieuw uniform hebben, hebben we ook nog heel wat
oudere uniformen over. Deze kan je deze nog steeds kopen aan de helft van de
prijs. Uiteraard mogen deze ook nog steeds gedragen worden op zondag.
Onze prijzen:
T-shirt
Trui

€10
€18

Wij bieden ook 2de hands hemden, broeken, sweaters en T-shirts aan.
(Afhankelijk van de voorraad.) Daarvoor vragen we een kleine vergoeding van
2,5 per stuk.
Voor een chirobroek of chirohemd moet je naar chirowinkel de banier gaan.
Gegevens Banier:
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
Tel: 03-202 24 71
Je kan bij de Banier ook bestellen en zelfs laten leveren via www.debanier.be.
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Zondag 8 januari
Speelclub: Een nieuw jaar, nieuwe voornemers én nieuwe spelletjes!
We gooien het over een andere boeg.
Bengels: New year
nieuwen bengel
Rakkers: Drei koningen
waar is mijnen hoed
Toppers: Sammy’s verbeterde grote voetbalspel!
Kerels: welkom in het nieuwe jaar
tijd voor een nieuwe coupje haar
Aspiranten: Filmavond
Leider ik zit nog in Turkije!
Zondag 15 januari
Speelclub: Rupsje Ribbel moet het gaan zoeken in Amerika
We vliegen over de grote plas
Bengels: Leider Yannick organiseert een feest
WE VIEREN ALS EEN BEEST
Rakkers: Dan was het weer?
Een beetje wisselvallig, met een lichte opklaring in de middag.
Toppers: Bunkeren
Kerels: we geven de volle 1%
tijd voor een pakje kent
Aspiranten: We worden opi dopi opi
gsm verplicht
(10u30 nieuwjaarsreceptie in het park)
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Zondag 22 januari
Speelclub: Favoriete avondeten: Marshmallows
We krijgen het al warmer
Bengels: de leiders in de boeken
A ge ni oep past een poar koeken!
Rakkers: Voor een appel en een ei
Toppers: Poldersport
Kerels: We gaan rammen,
het kaartspel hé!
Aspiranten: het is een challenge
om de beste te zijn
Zondag 29 januari
Speelclub: Over tovenaars, ridders … en prinsessen
We redden haar van de draak.
Bengels: Bengelman en stengeljongen gaan de mist in
De bengels missen nooit
Rakkers: Oh nee?
Wat zal dat weer zijn.
Toppers: Bingewatchen
Kerels: dit is een blender
we kopen een ender
Aspiranten: p.mode p.size ad/subt/mix
Mahmoet mahmoet mahmoet
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Zondag 5 februari
Speelclub: De grote vriendelijke Oger.
We bewijzen zijn onschuld
Bengels: Leider Yannick steekt zijn kop in het zand
Leider Maarten blust de brand
Rakkers: Shhhhht
Leider Toon is weer aan het slapen
Toppers: pennezak
Kerels: 50 euro?
op je muil
Aspiranten: giere giere giere
we gedragen ons als dieren
Zondag 12 februari
Speelclub: Wie is onze drakenkrijger?
Meester Shifu heeft ons nodig
Bengels: Waar zijn onze leiders?
Een pragmatische vraag
Rakkers: Wie niet weg is, is gezien!
En wie wel weg is, kom alsjeblief terug. We missen u!
Toppers: met wat?
Kerels: Waaaaat?
neeeeeeeeh?
Aspiranten: clash of clans
level 3 duuzend joenge
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Zondag 19 februari
Speelclub: Aangekomen in Amerika, wat nu?
Die schat blijft in zicht!
Bengels: Muziek uit de boxen
Dansbenen in de lolbroek
Rakkers: Jaja, een appelsien!
Of voor degene die een slechtere opvoeding genoten: een sinaasappel.
Toppers: met wie?
Kerels: 12 voor 5!
tijdens de zomer
Aspiranten: Survival of the fittest
de zwakkeee deruit
Zondag 26 februari
Speelclub: Autobots, transformeer!
Wieltjes. Stepjes en fietsen.
Bengels: Pipi Langkous op de loop
Het paard verliest zijn hoop
Rakkers: Diep in de zee, is er iel vieeel water.
Ahja wadanders
Toppers: met hoe?
Kerels: nadien worden we ouder
maar nu noch niet
Aspiranten: stippen bewerken de hoed niet
de hoed bewerkt de stippen

26

www.sentroem.be

Noteer de volgende data alvast in jullie agenda:

31 december

Kroket&Go

8 januari

1ste chirozondag 2023

4 & 5 maart

Mosselsouper

25 juni

Slotzondag

4 tot 14 augustus

Kamp

7 tot 14 augustus

Kamp speelclub

Voor al uw IT-problemen:
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Speelclub

Bengels

Jasper Coenegrachts
0497/68.01.78
Willem Gibens
0468/32.17.67
speelclub@sentroem.be

Yannick Van Malderen
0488/63.76.42
Maarten Gibens
0468/27.45.46
bengels@sentroem.be

Rakkers

Toppers

Sten Wouters
0470/36.67.83
Toon Gibens
0491/93.04.33
Lars Verbaenen
0470/48.41.48
rakkers@sentroem.be

Sander Senten
0491/52.04.91
Dylan Eichinger
0476/78.17.26
toppers@sentroem.be

Kerels

Aspiranten

Stijn Van Bael
0499/74.64.50
Brent Tuyteleers
0472/21.45.12
kerels@sentroem.be

Sammy Caperoni
0487/94.89.21
Joren Vandenbruaene
0487/90.77.20
aspis@sentroem.be

Véébéé’s
Jan Vanden Branden
0475/40.31.01
Othman Jadam Raso
0474/55.05.00
groepsleiding@sentroem.be

Technische Ploeg
Tom Segers
0495/48.54.10
info@sentroem.be
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