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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


 

 

 

 

 

Zijn jullie klaar voor een maand boordevol spel en plezier? 

Natuurlijk! Waarom zijn we anders hier? 

In februari gaan we zelfs op reis, een echte tijdsreis! 

Is dat niet wijs? 

Een tijd vol ridders en prinsessen wacht op ons allemaal 

Maar het is nog even wachten op dat verhaal 

Tof dat jullie er weer allemaal zijn 

 

En stel dat je niet kan, dat op voorhand aan je leiding laten 
weten, is ook fijn! 



 

 

 

 

Dag Speelclubbers, 

Zijn jullie klaar voor weer een maand boordevol plezier? 

 

Zondag 4 februari 2018 

Geef je beste vriendinnetje een  hand, want vandaag doen we alles per twee.  

 

Zondag 11 februari 2018 (Het is vandaag ook Carnaval, kom dus zeker verkleed naar de 
Chiro) 

Uitzonderlijk is het deze maand een beetje anders. Het is deze maand de eerste zondag van 
de vakantie wel Chiro en de laatste zondag van de vakantie niet 

De vloer is lava! Vandaag spelen we het grote ‘De vloer is lava’-spel. Kan jij alles en iedereen 
redden van de allesvernietigende lava die dreigend dichterbij komt? 

 



 

 

Zondag 18 februari 2018 

Wegens kampplanningsweekend voor de leiding is het vandaag geen Chiro. Wij gaan alvast 
het kamp plannen en voorbereiden, en voor jullie is er nog een dagje extra vakantie. 

 

Zondag 25 februari 2018 

Haal je harnas uit de kast, zoek je feeënjurk, breng een bezoekje aan de plaatselijke 
toverheks en zorg dat je paard volledig in topvorm is, want vandaag gaan we naar de 
machtige middeleeuwen. Een themazondag die ons een avontuur bezorgt dat we nooit meer 
zullen vergeten! 

 

Tot volgende maand! 

Désirée 



TIKA’S 
Allerliefste Tika’s, de maand van de liefde en toffe 
Chirozondagen is weer aangebroken. Hopelijk staan jullie 

allemaal paraat om er weer een topmaand van te maken.  

READY                           SET                         GOOOOOOO!!!!! 

 

04/02 (14u-19u) 

Omdat jullie zoooooooo graag in 

de rolstoel zitten, gaan we 

vandaag een bomma – en 

bompaspel spelen! Pas allemaal 

maar op want vandaag wordt het 

een erg langzame, maar plezante  

dag!  

 

11/02 (14u-19u) 

Carnavaaaaaaaaaal, Carnavaaaaaaaaaaaaaall!! Jaja, het 

is niet alleen carnaval in school, maar ook in de Chiro. 

Trek jullie zotste carnavaloutfit maar al aan Æ een lelijk 

eendje, een minion, een poedel.,,, het kan allemaal!! 

 



18/02 (14u-17.30u) 

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro ☹. Hopelijk 
hebben jullie een leuke krokusvakantie en staan jullie 
volgende zondag weer allemaal paraat!! 

 

 

25/02 (14u-17.30u) 

Het einde van de maand 
betekent: 
THEMAZONDAG! Deze 
zondag is het de Machtige 
Middeleeuwen… Klinkt 
geheimzinnig, niet?? Kom 
verkleed als iemand uit de 
Middeleeuwen: 
(Ridder/prinses, boer,…)  

 

 

Dit was het jammer genoeg weer voor deze maand ☹ 

Hopelijk hebben jullie ervan genoten en zie ik jullie terug 
in maart!!  

XXX Vicky 



Tippers! 
Dag allerliefste Tippers van ons! Deze maand is extra kort, 
maaaaaar extra leuk! En zoveeeel zin da we er in hebben! 
Hopelijk jullie ook! En onthoud, een dag niet gelachen, is een 
dag niet geleefd he! Dus blijven lachen! 😊 

4 februari 

Vandaag gaan we een mega leuk snapchatspel doen! Vorige 
keer is het niet gelukt door het slechte weer maar deze keer 
doen we het zeker. Hagel, Storm, sneeuw, wind, regen, maakt 
ni uit, het belooft zeker plezant te worden!  

 

11 februari 

Vandaag vieren we 
carnaval! Kom dus 
verkleed in een clown, 
een rendier, een gieter, 
een stier… maakt al ni 
uit, zolang het maar 
gek genoeg is! Wij 
kijken er naar uit! 

 



 

18 februari 

Omdat de krokusvakantie nog bezig is, 
is het vandaag jammer genoeg geen 
chiro ☹ Maaaaar niet getreurd, we beloven het, we maken 
dat volgende week dubbel en dik goed!  

 

 

25 februari 

Vandaag is het weer onze 
maandelijkse themazondag! 
Woehoew! En deze maand is het……… 
(tromgeroffel)……… DE MACHTIGE 
MIDDELEEUWEN! Wat je hier van 
moet verwachten kom je allemaal te 
weten vandaag… Zeker komen dus!  

 

 

 

Voilà, dat was het weer 
voor deze maand! Hop 
naar de volgende!   

     Kusjes, Nele en Ilke 

 



 TipTiens 
HALLOOOOOOWAAAAAAA BLAUWE GRIETJES VAN DE SUS!  

JANUARI IS GEPASSEERD DUS VLIEGEN WE METEEN IN EEN NIEUWE MAAND : 

FEBRUARI!  

EN HOE KUNNEN WE DIE MAAND BETER STARTEN DAN MET EEN BLACK STORY? 
HIER KOMT ‘IE:  

EEN VROUW LIGT DOOD EN NAAKT OP EEN BERGWEIDE… WAT IS ER 
GEBEURD? LEES VERDER EN KOM HET ANTWOORD TE WETEN! 

 

4 februari 
Omdat het er vorige week niet van gekomen is en wij toch ZEKER 
jullie DISCIPLINE, DEDICATION en FRIENDSHIP willen testen!!! Hoe 
meer zielen, hoe leuker dus we hopen dat jullie allemaal van de partij 
zullen zijn!!!!   

11februari
Het is carnaval vandaag en dat zal iedereen geweten hebben! Jullie 
worden verwacht in een te gek carnavalspak EN met een buzzypas/

tramkaart!!! Kan jij raden waar we vandaag naartoe gaan? 
Wie weet gaan we wel naar Oilsjt carnaval?!!!   

  



18 februari
Vandaag is het jammer genoeg GEEN Chiro! Maaaaaar niet 
getreurd lieve meiden volgende week zijn we er weeeeeeer!  

25 februari 
Het is weer tijd voor een THEMAZONDAG!!!! 
Deze keer is het thema:  
DE MACHTIGE MIDDELEEUWEN!  
Hopelijk zien jullie er vandaag even goed en 
machtig uit als deze poes!  

ZO, DAT WAS HET WEER VOOR DEZE MAAND!  
HOPELIJK ZIJN JULLIE ER VOLGENDE MAAND WEER BIJ!  
SEE YA IN MAAAAAAAART  

SPECIAAL VOOR JULLIE HEBBEN WE HIER NOG EEN 
EXCLUSIEVE EN EUHM… VOORAL HEEEEEEEEL 
GÊNANTE FOTO VAN DE EERSTE KLEUTERKLAS VAN 
JULLIE LEIDING:  
                                                                         

XOXO DIKKE BLAUWE KUSKES 
MAXIME EN CHADIA XOXO 
  

  Ze was een vlucht in een luchtballon aan het maken. Ze dreigde tegen een berg aan te knallen, dus ze gooide alles – inclusief haar kleren – van boord. Toen ze hiermee ook niet omhoog kwam, koos ze voor springen in plaats van tegen de berg aan slaan.



 

 

Hanne 16/02 

 

 

Maxime 17/02 

 

 

Margot 27/02 


