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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE LEIDING & VB’S 

Iedereen woont in Merksem, tenzij anders vermeld. 
Alle leiding is ook te bereiken op:  voornaam.chirosus@gmail.com 
De vb’s op: vb.chirosus@gmail.com 

Leiding

Speelclub

Désirée Wagenaar Pastoor Campensstraat 12 0494/72.77.15

Tika’s

Vicky Bollens Moeshofstraat 23  
2960 Sint-Job

0491/03.20.80

Tippers

Nele De Paepe Van Aertselaerstraat 34 0474/63.32.36

Ilke Van den Broeck Hooimate 4 0476/07.50.08

Tiptiens

Maxime Minsen Sint Lutgardisstraat 9 0470/86.98.51

Groepsleiding 

Désirée Wagenaar en Maxime Minsen

Vb’s (volwassen begeleiding)

Ann Roes & Wim 
Traets

Meereigen 213 Wim: 
0497/66.22.52 

Ann:  
0496/33.40.62

mailto:voornaam.chirosus@gmail.com
mailto:vb.chirosus@gmail.com




 

Dag liefste Speelclubbers. Zijn jullie klaar voor weer een knotsgekke maand boordevol leuke 
activiteiten?  

 

Zondag 3 december 2017 

Vandaag komt Sinterklaas langs op de Chiro! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest -

 

 

Zondag 10 december 2017 

Haal deze zondag jullie kookkunsten maar eens boven want wij gaan kokerellen! 

 

Zondag 17 december 2017 (17u-20u) 

Vandaag is het een knotsgek kerstfeestje op de Chiro. We vieren met z’n allen samen! Breng een 
zelfgemaakt cadeautje mee en €2 voor het eten. Kom verder ook kerstig verkleed - 



Zondag 24 december 2017 

Aangezien het vandaag kerstavond is, is het vandaag geen Chiro. Prettig Kerstfeest! 

 

Zondag 31 december 2017 

Wegens nieuwjaarsfestiviteiten is het vandaag geen Chiro! Gelukkig 2018! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geniet van jullie kerstvakantie en tot volgend jaar! 

Désirée 

 

 



Tika’s 
HEYHEY allerliefste leden! Dé maand van de feesten en 
cadeautjes is aangebroken! Niet alleen thuis, maar ook op de 
Chiro hoor! Het wordt een super leuke maand vol met plezier 
en veel dansjes doen! 
 

3 december (17.30u-19.30u) 

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in 
mijn laarsje, dank u Sinterklaasje! Jaja, 
het is weer zo ver!! Sinterklaas komt 
op bezoek. Zijn jullie wel braaf 
geweest want ik heb van de Sint 
gehoord dat sommige kinderen van 
Chiro SUS niet altijd even braaf zijn 
geweest?! Ik hoop voor de Tika’s dat 
jullie engeltjes zijn geweest 😉 want 
jullie kennen de gevolgen hé? (IN DE 
ZAK)  

 

10 december (17.30u-19.30u) 

Pietje de dood is een super leuk spel, maar natuurlijk zijn er 
nog andere enge spelletjes in het donker. We gaan dus een 
beetje griezelen op de Chiro en als jullie het écht té eng 
vinden, doen we gezellige spelletjes in ons lekker warm 
stinkend lokaal! Hopelijk staan jullie allemaal paraat! 



17 december (17-20u) 

Woehoeewww, vandaag houden we een 

megacool, kei groot kerstfeestje met heel de 

Chiro!! Grijp dus zeker de kans om eens lekker 

uit de bol te gaan! Kom kerstig verkleed (als 

een kerstman, een hert of een prachtig 

versierde kerstboom) en breng een 

ZELFGEMAAKT cadeautje mee! We vragen 

ook om 2 euro mee te nemen waaaaaant er 

gaan allerlei lekkernijen aanwezig zijn!  

 

24 december en 31 december 

Deze zondagen zijn het jammer genoeg GEEN Chiro vanwege 

de kerstvakantie.. OOOH ☹ Het positieve eraan is dat jullie 

hopelijk veel (gewenste) cadeautjes gaan krijgen, JOEPIEEE!!  

 

TIKA TIKA TIKA EN DE REST KAN STIKKA!!!! 



 

 

Woow! Wat! Heuh!? Echt??.... Jaajaa geloof het of niet maar dit is de laatste maand 

van 2017! Er zit dus maar 1 ding op, er nog een knal maand van maken! Dit wel in de 

avondchiro’s aangezien jullie deze maand examen hebben  Hou de uren dus goed 

in gaten. 

 

3 december (17u30-19u30) 

Tijd voor een raadseltje ☺ Welke sinterklaasliedjes zijn dit? 

 

Voila, nu ben je al een beetje voorbereid op Sinterklaas! Maar wees toch nog maar 

braaf want anders… ;) 

 



10 december (17u30-19u30) 
Aangezien jullie nog steeds aan het knallen zijn op jullie examens, is het avondchiro! 
Wat we gaan doen blijft nog top secret! ☺ Maar het belooft zeker de moeite te 
worden! 

 

 
 
 
17 december (17u00-20u00) 
Dan is het kerstmis, dan is het feest, er is al lang geen witte kerst meer geweest! Er 
hangen slingers in onze boom, het is een kerstfeest waar ik van droom!! (Voor zij die 
het niet kennen, het is van Samson en Gert ☺ ) MAAAAR DUUS…VANDAAG IS HET 
KERSTFEESTJE!!!! Woehoew! Jullie mogen jullie  verkleden als de meest zotte 
kerstboom, sneeuwman, hert, … of eender wat van kerst! Ook nemen jullie een 
zelfgemaakt cadeautje mee en 2euro voor het lekkere eten ☺ wij weten één ding, het 
wordt 1 groot feest! 

 

 

Hier nog een mooie foto om 2017 af te sluiten ☺  

 

Vele kusjes en knuffels,  

Nele en Ilke 

 



TipTiens
Bij Nieuwjaar horen wensen

van gezondheid en geluk,

vooral dan voor de Tip�ens! 

Die er elke zondag zijn, stuk voor stuk 

Bij Nieuwjaar horen wensen van een Chirojaar vol plezier 

met als kers op de taart een kamp vol gelach en gegier! 

Bij Nieuwjaar horen wensen 

heel persoonlijk en speciaal,

voor de Tip�ens wensen wij 't a erbest

3 december 
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24 december en 31 december 
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Tot in het nieuwe jaar, 
Ju ie kapoentjes
Chadia en Maxime 



 

 

 

 

 

Ecrin 

Emma 

Sam 

Adenike 

Esmé 
 



WIST JE DAT… 
SPEELCLUB 

- Wist je dat Kerstin en Anna zelf 
gezelschapsspelletjes maken?

- Wist je dat de Speelclubbers graag 
eens willen koken?

- Wist je dat de Speelclub de Chiro heeft 
gered toen slechte aliens er een bom 
geplaatst hadden?

TIKA’S 

- Jozefien en Esmé een ENORME fan 
zijn van Taylor Swift en al haar liedjes 
kennen?

- De kreet van de Tika's gewoon de 
beste en coolste is?

- Een bosspel spelen als het zo hard 
regent geen goede optie is?

TIPPERS 

- Wist je dat de leiding jullie ongelooflijk 
veel succes wenst met de examens

- Wist je dat de leden toppers zijn in 
dingen uitbeelden

- Wist je dat 'PUNK IS NOT DEAD'

TIPTIENS 
- wist je dat het tiptien lokaal snel een 

nieuwe verwarming krijgt, YESSSSS- 
- wist je dat alle leiding heel blij is dat 

Chadia nu officieel leidster is 
- wist je dat de tiptiens de dapperste 

der dappere zijn en zelf op strand 
hebben gestaan in de kou

  

  

  

  



 
 

… indien je niet kan blijven stilzitten met die groene vingers 
van jou! 

 

… dat je graag de werking wil leren kennen 
achter het chiro-gebeuren op zondag. 

 
… dat je niet aan de drang kan weerstaan om mee de 

frietjesavond te organiseren. 
 

… dat het sterker is dan jezelf om 
vergaderideeën om te zetten in de 

praktijk. 
 

… wanneer je in een ploeg stapt om je eigen talenten 
volop te benutten en verder te ontwikkelen. 

 

… dat je graag de leidingploeg wil bijstaan met raad, daad en helpende 
handen! 

 

… dat je de cocktailavond ook wel eens 
van de andere kant wilt zien! 

 

… dat je sfeer en gezelligheid opzoekt door in 
het team van chiro Sus te stappen! 

 

… om (freelance)team lid te worden van chiro Sus! 






